
Coraz więcej osób w różnym wieku decyduje się na
rozpoczęcie terapii z psychologiem. Napisz rozprawkę,

w której omówisz dobre i złe strony takiej decyzji.

www.katarzynawiacek.pl

W Twoim mieście odbył się zjazd food trucków.  Wybrałeś się na to
wydarzenie, niestety rozczarowała Cię organizacja oraz jakość

serwowanych potraw.  Napisz list do władz miasta, w którym przedstawisz
swoje zastrzeżenia oraz zasugerujesz zmiany, 

aby następne tego typu wydarzenie było lepsze.

Podczas pandemii Covid-19 wiele osób musiało pracować 
i uczyć się z domu. Napisz artykuł do czasopisma online, 

w którym opiszesz, z jakimi problemami musiałeś/aś zmierzyć się
podczas pracy/nauki z domu oraz jak sobie z nimi poradziłeś.

Coraz więcej osób decyduje się na naukę języków obcych 
w grupach lub indywidualnie tylko poprzez lekcje online. 

Napisz rozprawkę w której omówisz plusy i minusy takiego
zjawiska z punktu widzenia ucznia i nauczyciela.

Miasto, w którym mieszkasz, bardzo szybko się rozwija, przez co zwiększa
się liczba mieszkańców i budynków. Niestety infrastruktura miasta nie
nadąża za rozwojem. Napisz list do władz miasta, w którym opiszesz

pozytywne zmiany zachodzące w mieście oraz przedstawisz problemy, 
z którymi może borykać się miasto w przyszłości.

Polecenia maturalne -
poziom rozszerzony



Oglądałeś/aś ciekawy program dokumentalny na temat edukacji
dotyczącej empatii i tolerancji w Stanach Zjednoczonych. Napisz

artykuł do gazety szkolnej, w której krótko przedstawisz treść filmu
oraz przedstawisz, jakie pozytywne zmiany przyniosłoby

wprowadzenie takiej edukacji w polskich szkołach.

www.katarzynawiacek.pl

Coraz więcej osób uważa, że studniówki szkolne powinny, tak jak
kiedyś, odbywać się w szkołach a ich uczestnicy powinni mieć

jednolite stroje. Napisz rozprawkę, w której omówisz plusy
 i minusy takiego rozwiązania.

Zmiana klimatu to problem, o którym mówi coraz więcej aktywistów
 i polityków. Obejrzałeś/aś niedawno ciekawy program dotyczący tego

zagadnienia. Napisz list do redakcji, w którym powiesz, jakie
zagadnienia zostały poruszone w filmie i dlaczego tego typu

programy powinny być częściej emitowane. 

Coraz więcej osób nie wyrzuca rzeczy, których już nie używa
(książki, ubrania, etc), a sprzedaje je poprzez różne aplikacje

oraz media społecznościowe. Napisz rozprawkę, w której
przedstawisz i wyjaśnisz swoje zdanie na ten temat.

Coraz więcej rodziców decyduje się na profesjonalne
sesje fotograficzne z kilkudniowym noworodkiem.

Napisz rozprawkę, w której omówisz plusy i minusy
takich sesji.
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