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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát!
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I. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie określ na jego podstawie wartość podanych  

w tabeli zdań (P-prawda, F-fałsz). Wpisz właściwą literę w trzecią kolumnę tabeli. 

Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Moja praca i liczne zobowiązania po godzinach to tylko wymówka. Prawda jest taka,  
że oszukuję żonę. Zdaję sobie sprawę, że robię źle, mam wyrzuty sumienia. Ale chcę mieć 
trochę czasu dla siebie, spotkać się z kolegami albo po prostu razem z nimi obejrzeć mecz.  
A moja małżonka - którą bardzo szanuję i kocham - ma, niestety, jedną wadę. Jest zaborcza. 
Chciałaby mieć mnie tylko dla siebie. Gdy chcę gdzieś wyjść, ona natychmiast się temu 
sprzeciwia. Ma tysiąc pomysłów, które trzeba zrealizować natychmiast. A nawet jeśli uda  
mi się wymknąć z domu, po powrocie czekają mnie wymówki. Przyznaję, że czasem zdarza  
mi się wypić z kolegami o jedno piwo za dużo, ale naprawdę rzadko. A Iza robi z tego aferę! 
Ile się nasłucham, że robię jej przykrość, że jestem nieodpowiedzialny, przecież mam rodzinę 
i nie koledzy powinni być najważniejsi... No i efekt jest taki. że teraz ją oszukuję! 
Wszystko zaczęło się jakieś dwa lata temu. Spotkałem znajomego, którego nie widziałem 
parę lat. Zaprosił mnie na drinka do knajpy, żeby pogadać. A poprzedniego dnia byłem  
z kolegami na meczu, wiedziałem więc, że Iza będzie wściekła, gdy dowie się o moich 
planach na wieczór. Zadzwoniłem i powiedziałem, że wypadło mi spotkanie z klientem i 
wrócę późno. Udało się. Po powrocie zamiast awantury czekał na mnie obiad i uśmiechnięta 
żona. Miałem co prawda wyrzuty sumienia, ale były niczym w porównaniu z uczuciem ulgi,  
że nie słyszę narzekania. I tak się to potoczyło... 
Teraz to już chyba nawet nie potrafię inaczej. Za każdym razem, gdy chcę mieć wychodne, 
wymyślam jakiś pretekst. Staram się jednak nie wykorzystywać tego zbyt często - Iza nie jest 
głupia i połapałaby się, że coś jest nie tak. Ale w konferencję czy służbowe spotkanie raz, 
dwa razy w miesiącu wierzy. Ona myśli, że ja pracuję, a ja mam święty spokój. No prawie - 
bo jednak trochę mi głupio i cały czas obawiam się, że moje oszustwa kiedyś wyjdą na jaw. 
Przecież wystarczy, żeby jakaś koleżanka zobaczyła mnie w knajpie, albo żeby kumpel  
przez przypadek się wygadał. Wprawdzie nie zdradzam jej i uważam, że moje kłamstewka  
są nieszkodliwe, ale wolałbym być wobec żony uczciwy. Tylko że jej zrzędzenia bardziej  
nie znoszę niż własnych wyrzutów sumienia! 

 
0. Narrator oszukuje swoją żonę i ma z tego powodu wyrzuty 

sumienia. 
P 

1. Narrator jest bardzo towarzyskim człowiekiem. 
 

 

2. Iza zawsze i o wszystko się awanturuje. 
 

 

3. Narrator oszukuje swoją żonę od początku ich małżeństwa. 
 

 

4. Narrator chronicznie nie znosi zrzędzenia własnej żony. 
 

 

5. Narrator zdradza żonę raz lub dwa razy w miesiącu. 
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. max. elért
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II. Poniższe fragmenty bajki zostały pomieszane. Ustal poprawną kolejność  

i odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
A Nie znalazłszy tej, której szukał, wrócił do ojcowskiego zamku smutny 

i zniechęcony. 
B Łóżko dla księżniczki było gotowe. 
C - Ano, przekonamy się zaraz - pomyślała królowa-matka, ale głośno nie rzekła 

nic. 
D Jak ona wyglądała! Woda ściekała z jej włosów i sukni, lała się do trzewików 

i wytryskiwała z ich końców w górę. 
E Uszczęśliwiony książę wziął ją za żonę, a ziarnko grochu umieszczono 

w państwowym muzeum osobliwości i pewnie jest ono tam dziś (o ile gdzieś 
nie przepadło). 

F - O, niestety nie! - odparła księżniczka - Przez całą noc nie zmrużyłam oka. 
Leżałam na czymś strasznie twardym, aż mam całe ciało posiniaczone 
i obolałe. 

G Nie brakowało co prawda księżniczek, ale młodzieniec patrząc na wszystkie te 
piękne panny, nie mógł pozbyć się wrażenia, że nie są one stuprocentowymi 
księżniczkami. 

H Taka to jest prawdziwa historia o prawdziwej księżniczce. 
I Nie był to jednak koniec niespodzianek na ten wieczór - nieznajoma 

oświadczyła, że jest tą jedyną prawdziwą, poszukiwaną księżniczką! 
J Aż pewnego wieczora rozszalała się burza. Błyskało się i grzmiało, a deszcz lał 

się strumieniami. Nagle ktoś zastukał do bram miasta. Gdy je otworzono, 
oczom zdumionych mieszkańców ukazała się młoda dziewczyna. 

K Poszła razem ze służkami, które przygotowywały sypialnię dla 
niespodziewanego gościa, zdjęła z łóżka całą pościel i położyła na deskach 
jedno małe ziarenko grochu. Potem przykryła je dwudziestoma materacami 
i jeszcze ułożyła na nich dwanaście puchowych pierzyn, jedną na drugiej. 

L Po tym poznano, że to rzeczywiście jest prawdziwa księżniczka. Bo tylko 
prawdziwa księżniczka mogła poczuć ziarenko grochu przez dwadzieścia 
materacy i dwanaście puchowych pierzyn! 

M Rano królowa spytała ją, czy dobrze spała. 
N Był raz sobie pewien książę, który chciał pojąć za żonę prawdziwą księżniczkę. 

Jeździł po całym świecie i szukał tej jedynej, ale zawsze coś stawało mu 
na przeszkodzie. 

 

 
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért 
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0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi Piotra Adamczyka, 

polskiego aktora, odtwórcy roli Karola Wojtyły. Odpowiedzi wpisz w ramkę. 

Przykład oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Pytania dziennikarza: 
 
0. Płynnie mówisz po włosku. Bierzesz lekcje, czy sam się nauczyłeś? 

 
19. Myślałeś o tym, żeby przenieść się tu na stałe do Rzymu? 

 
20. Mieszkając tu teraz tęsknisz za Warszawą? 

 
21. Sukces Cię zmienił? 

 
22. Masz świadomość tego, że teraz przeżywasz jeden z najważniejszych 

momentów w swoim życiu? 
 

23. Przeczytałeś wszystkie książki o papieżu? 
 

24. Już zacząłeś się przygotowywać do drugiej części filmu. Teraz będziesz grał 
Karola Wojtyłę już jako papieża? 
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Odpowiedzi Piotra Adamczyka: 
 
A Warszawa jest dla mnie jak żona, a Rzym jak kochanka, chociaż może się mylę, 

bo nigdy nie byłem żonaty. Na razie jestem pod tak wielkim wrażeniem tego 
miasta, że wcale nie chcę stąd wyjeżdżać. 
 

B Tak, mam tę świadomość. I bardzo intensywnie go przeżywam. 
 

C Postanowiłem, że zacznę, jak już dostanę scenariusz. Jestem pewien, że ta rola 
będzie o wiele trudniejsza. 
 

D Z tym włoskim to dziwna sprawa. Na początku chciałem uczyć się sam. Potem 
zapisałem się do szkoły, ale nauka w grupach szła mi słabo. Postanowiłem 
poszukać sobie nauczyciela. Miałem na razie dwie lekcje, ale wczoraj nagle 
poczułem, że puściła jakaś blokada i mogę już próbować porozumiewać się 
w tym języku. To wielka frajda. 
 

E Nabrałem większej pewności siebie. Uwierzyłem w swoje możliwości. Włosi 
zatrzymują mnie na ulicy, dziękują mi za tę rolę, za łzy. Niedawno byłem 
specjalnym gościem bardzo popularnego we Włoszech talk-show w telewizji 
Rai Uno. Mówiłem o naszym papieżu, o Polsce. W tej całej sytuacji najbardziej 
mnie cieszy to, że mogę tak dużo opowiadać Włochom o naszym kraju. 
Giacomo Battiato, reżyser filmu, jest zachwycony Polską. U siebie w Toskanii 
chce posadzić brzozy. 
 

F Nie. Na początku Giacomo nie chciał już reżyserować kolejnej części, a ja 
nie wyobrażałem sobie pracy z innym reżyserem. Wtedy odmówiłem. Potem 
jednak, gdy Giacomo zmienił zdanie, to i ja nabrałem odwagi, by zaryzykować. 
 

G Obiecywałem sobie, że przeczytam wszystkie, ale mi się oczywiście nie udało. 
Od początku jednak wiedziałem, że najwięcej dowiem się o nim od ludzi, 
którzy go znali. 
 

H Na razie wynająłem sobie mieszkanie na sześć miesięcy. Na krócej nikt 
z właścicieli nie chce się zgodzić. Nie mogę jednak zapomnieć, że nigdy nie 
będę mówił po włosku tak, jak ci, którzy się tu urodzili. Jestem aktorem i język 
jest moim narzędziem pracy. Niedawno zadzwoniła do mnie włoska 
dziennikarka jednego z poczytnych magazynów i poprosiła o wypowiedź 
na temat mego ulubionego sposobu spędzania wakacji. A ja od razu zacząłem 
opowiadać o polskich górach, jeziorach. Mimo że w tym roku chciałbym 
pojechać na Sycylię albo Sardynię, najpierw pomyślałem o polskim lecie. 
 

 
 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. max. elért

      6  

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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IV. Przeczytaj podane poniżej ogłoszenia i odpowiedz na pytania. 

  Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Języków Obcych „NIEUK” 
ogłasza nabór na rok szkolny 2005/2006 

zgłoszenia telefoniczne 123-66-19 
Rozwiążemy ci język! 

     SPRZEDAŻ 
●SPRZEDAM odkurzacz 
przemysłowy, Opole, tel.287-00-91 
●SPRZEDAM wózek dziecięcy 
Chicco, model Tech 4WD 
tel. 609 273602 
●SPRZEDAM kamerę SONY TRV-
VCR 18E , tel. 355-53-48. 
●SPRZEDAM notebook HP Compaq 
NX 9020 używany tel. 608 525067. 
SPRZEDAM meblościankę „Beata” 
– 200 PLN tel.234-90-11 wieczorem 
●SPRZEDAM Fiata Uno rok 1997 
tel.503 899821

LOKALE 
●KUPIĘ kawalerkę w centrum miasta 
tel. 363-87-82, od 1600-2000 
●SPRZEDAM M-3, 48 m kw. 
Zaodrze II piętro tel. 344-36-72 
●DO WYNAJĘCIA dwupokojowe 
w Śródmieściu, najchętniej 
cudzoziemcowi, tel. 0601 341600 
●ZAMIENIĘ własnościowe 
M-4 z garażem, na dwa mniejsze 
tel. 501 116798 
SPRZEDAM 3 pokojowe na oś. ZWM 
tel. 234-23-94 

●Rozwiedziony, 55 lat, szuka pani, która 
potrafi dać szczere uczucie. 
Odwzajemnię to z nawiązką. Andrzej Kropka, 
ul. Niedurnego 3 67-200 Wrocław. 
●Mam 40 lat, dwóch synów: 8 i 18 lat, 
mieszkanie, domek nad jeziorem i samochód. 
Jestem ładną, miłą szatynką wzrost 170 cm. 
Poznam pana lat 45-50, dobrze sytuowanego, 
bez nałogów. Ewa Pudel, ul. Bratnia 2/B/4, 
57-100 Zambrów. 
●Dwóch przystojnych studentów pozna dwie 
miłe dziewczyny do lat 25, najlepiej z okolic 
Krakowa. Foto mile widziane. 
Jarek & Marek 19-304 Kraków 6, skr. poczt. 1 
jarek&marek@wp.pl 
●Jeśli jesteś chłopakiem w wieku 20-25 lat
i chcesz zostać przyjacielem 22-letniej 
dziewczyny - napisz! Jestem szatynką 
o piwnych oczach, wzrost 168 cm, często czuję 
się samotna. Uwielbiam muzykę, taniec, 
pływanie i długie, romantyczne spacery. Darzę 
sympatią ludzi z poczuciem humoru. Proszę 
o dołączenie fotografii. Małgorzata Kura, 
ul. Pusta 5/44, 16-400 Gdańsk. 

Restauracja „Ratuszowa” 
zatrudni 

●KELNERKI na pół etatu 
- mile widziane panie 
puszyste 
- wiek 24-40 lat 
- znajomość języka 
niemieckiego lub 
angielskiego - wymagana 
Zgłoszenia tylko osobiste: 
Kraków ul. Ratuszowa 2 

Renomowana Firma 
poszukuje kandydatki 

na stanowisko 
SEKRETARKI ZARZĄDU 
Od kandydatki oczekujemy: 
- wykształcenia wyższego 
- umiejętności obsługi 
komputera i urządzeń 
biurowych 
- znajomości języka 
angielskiego i rosyjskiego 
- wysokiej kultury osobistej 
- miłej aparycji 
CV oraz list motywacyjny 
proszę przesłać na adres: 
„Kadry” ul. Wielka 8/4 

00-950 Warszawa 
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0. Kogo poszukuje Andrzej Kropka? 

 Pani, która potrafi dać szczere uczucie. 
 

25. Jakim wykształceniem musi się legitymować sekretarka zarządu? 

             

26. Kto i w którym mieście chętnie zatrudni do pracy tęgie kobiety? 

             
 

27. Jak wygląda właścicielka „domku nad jeziorem”? 
 
             
 

28. Jak brzmi hasło reklamowe szkoły języków obcych? 
 
             
 

29. Ile lat ma kobieta, która jest szatynką o piwnych oczach i często czuje się 
samotna? 

 
             
 

30. Jeśli chcesz kupić małe mieszkanie w centrum miasta to pod jaki numer telefonu 
zadzwonisz? 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért

      6  
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
 

 
Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát!
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I. Uzupełnić tekst, wpisując w każde wykropkowane miejsce odpowiednią formę 

czasownika właściwie wybranego spośród par podanych w ramce. Pamiętaj  

o poprawnej formie gramatycznej. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po rozstaniu z Katarzyną Joachim przyszedł (0) do domu nachmurzony i długo 

…...............……..…......(1) nad tym, co się wydarzyło. Nie umiał ………………...............(2) 

jej zachowania. Wydawało mu się, że po awanturze sprzed pół roku stosunki między nimi 

ciągle, choć powoli ………………............(3). A tu nagle dziewczyna …………………….(4), 

że więcej się z nim nie spotka, nie próbując nawet uzasadnić swojej decyzji. Sama forma 

zerwania ich związku właściwie go nie zdziwiła, bowiem Katarzyna zawsze 

………………………........……(5) najprostszą drogę do celu. Nie mógł jednak 

…………………………........…(6) racjonalnego wytłumaczenia jej kroku. 

 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 

      6  

przychodzić – przyjść (0) 

rozumieć – zrozumieć  zastanawiać się – zastanowić się 

opowiedzieć – powiedzieć   wybierać – wybrać 

znajdować – znaleźć   polepszać się – polepszyć się 
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 II. Przeczytaj tekst. Wybierz prawidłową odpowiedź, z podanych czterech 

możliwości i zapisz jej oznaczenie literowe w ramce pod zadaniem. Wzór 

oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

Nazywam się Stanisław Wróblewski. Pochodzę z biednej rodziny(0). Dlatego długo 

_______________(7) do tej pozycji społecznej, którą mam teraz. Nie jestem już bardzo 

młody. Można powiedzieć, że_____________________(8). Młodość przeleciała mi szybko 

i chyba głupio. Teraz dopiero przychodzi czas na ______________(9). I czas na realizację 

marzeń. A zawsze miałem tylko jedno - podróże. 

Doskonale pamiętam, kiedy pierwszy raz pojechałem za granicę. W zasadzie nie tyle 

pojechałem, co poleciałem. I to od razu na inny kontynent, do Australii. To było coś 

wspaniałego. Tym bardziej, że w drogę powrotną _____________________(10). Czy może 

być coś równie fascynującego? Przez kilka tygodni __________________(11) albo jak 

przepływają obok nas ławice ryb, albo jak przelatują nad moją głową gromady ptaków. 

Ile to już razy byłem na _____________(12) takich gór, na które wchodzili i z których 

schodzili tylko najodważniejsi. Nie bałem się pójść w świat śniegów ani świat piasków. 

Przepłynąłem niejedno morze. Raz nawet pobiegłem samotnie kilka kilometrów  

przez pustynię w poszukiwaniu wody. Ale zawsze kiedy widzę, jak odlatuje z lotniska 

samolot albo odjeżdża z dworca pociąg, budzi się we mnie chęć ____________________(13). 

Bo przecież ciągle są brzegi, do których jak do tej pory nie dopłynąłem. Dlatego wierzę,  

że przejadę jeszcze przez niejeden kraj. Może nawet przelecę się kiedyś balonem.  

Albo przejdę przez ______________________(14). Tak, to pewne, że jeszcze sobie trochę 

pospaceruję po tej ______________________(15) i pełnej tajemnic planecie. Polatam 

samolotami wśród chmur. Pojeżdżę samochodami wśród niedostępnych pustkowi. Popływam 

na wspaniałych, ale i drogich transatlantykach. Zawsze przecież znajdzie się takie miejsce, 

_______________(16) się jeszcze nie było. 
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 0. 
  A/ od biednej rodziny 
 B/ z biedną rodzinami 
  C/ z biednej rodziny 
  D/ od biedna rodzina 
 
 7. 
 A/ dochodziłem 
 B/ dochodzić 
 C/ dochodziłam 
 D/ dochodziło 
 
 8. 
 A/ dobiegam czterdziestką 
 B/ dobiegałam czterdziestu 
 C/ dobiegałem czterdziesty 
 D/ dobiegam czterdziestki 
 
 9. 
 A/ refleksjom 
 B/ refleksje 
  C/ refleksjami 
 D/ refleksjach 
 
 10. 
 A/ popłynęłam statkiem 
 B/ popłynęłam statek 
 C/ popłynąłem statkiem 
 D/ popływać statki 
 
 11. 
 A/ obserwowałem 
 B/ obserwator 
 C/ obserwatorium 
 D/ obserwowana 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12. 
A/ szczyt 
B/ szczytami 
C/ szczytom 
D/ szczytach 
 
13. 
A/ nowa przygoda 
B/ nowej przygody 
C/ nowe przygody 
D/ nowej przygód 
 
14. 
A/ tropikalny lasów 
B/ tropikalne las 
C/ tropikalny las 
D/ tropikalnymi lasami 
 
15. 
A/ naszymi pięknymi 
B/ nasza piękna 
C/ nasze piękne 
D/ naszej pięknej 
 
16. 
A/ pod który 
B/ w którym 
C/ z które 
D/ od których 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

0 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

C           

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. max elért
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 III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. Wzór oznaczony jest symbolem (0).  

       Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
Jestem architektem. Ten zawód wciągnął mnie wiele lat temu. Włożyłem w(0) niego całe 

moje serce i umiejętności. Już jako student wczytywałem się w trudną literaturę fachową.  

I ___(17) pasją wpatrywałem w skomplikowane rysunki techniczne i projekty. A nocami 

wbijałem sobie _____(18) głowy wzory matematyczne i wiedzę teoretyczną. Teraz wcielam 

w życie własne pomysły. Próbuję wdrożyć nowe technologie. A do tego wszystkiego kocham 

moje miasto. Wsłuchuję się _____(19) jego rytm. Obserwuję, jak rośnie i wchłania nowe 

tereny. I tam, gdzie tylko jest miejsce, wbudowuję nowoczesne obiekty. I nie ukrywam,  

że czasem wpadam _____(20) całkiem dobre rozwiązania. Kiedyś ktoś pewnie wpisze i moje 

nazwisko do tutejszych kronik. 

Zawsze, kiedy wstaję rano, kiedy wkładam pośpiesznie ubranie, kiedy wsiadam  

do samochodu, kiedy wchodzę do biura - zawsze wtedy czuję się potrzebny. Może nie mam 

zbyt wiele wolnego czasu. Rzadko wpadam do znajomych. Ale takie jest już moje życie. 

Wracam późno ______(21) pracy. Wślizguję się cicho do domu, żeby nie obudzić żony  

i dzieci. I pragnę już tylko wtulić się w miękką poduszkę i wsunąć bezszelestnie ______(22) 

kołdrę. Pewnie czasem wzdycham _______(23) innym życiem, ale... Wstrząsam się na samą 

myśl, że miałbym coś zmienić. Przecież w firmie współpracuję z najlepszymi specjalistami.  

I nawet wżeniłem się w rodzinę z architektonicznymi tradycjami. Moim dzieciom też staram 

się wpajać miłość do tego pięknego zawodu. Zawodu, w którym trzeba tak wiele umieć,  

i projektować, i budować, i wbijać gwoździe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

W        

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. max. elért 
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IV. W miejsce kropek wpisz odpowiednie końcówki fleksyjne. Wzór oznaczony 

jest symbolem (0). Pisz bardzo starannie!  

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

Wyższa matematyka(0) nie należy do moich specjalności. Muszę się przy niej zawsze dużo 

napracować. Ale efekty i tak nie napawają optymizmem. Na każd.......... lekcj.......(24) 

nasłucham się od profesora, jaki to ja jestem ograniczon........ i leniw........(25). A przecież 

bardzo chciałbym się jej nauczyć. Ile to ja nachodziłem się na prywatne lekcje.  

Ile narozwiązywałem zadań. Ile wreszcie naczytałem się grub........ matematyczn........(26) 

książek. I co? Ostatni test też napisałem fatalnie. Przecież ja nawet nagrywam na kasety 

wykład....... profesor......(27). Już nie wiem, co robić. Zaczynają nachodzić mnie czarn...... 

myśl.....(28). Jest wiosna, a ja nie mam czasu się nią nacieszyć. 

Koledzy namawiają mnie na krótki wyjazd w góry. Niemożliwe! Nie napatrzę się na piękne 

polskie Tatry. I nie nabiegam po nich. Co zrobię? Napiję się mocn....... kaw.......(29). Nałożę 

na uszy słuchawki. I będę napełniał się od rana do wieczora wiedzą matematyczną. 

Tylko ta matematyka! Nabawię się przez nią wiel...... kompleks........(30). Wiem już, że dwa 

plus dwa jest cztery. Ale ciągle nie rozumiem, dlaczego to takie ważne? 

 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 

      
 

7  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 6   
II. feladat 10   
III. feladat 7   II. Nyelvhelyesség 

IV. feladat 7   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító jel:            

 
 
 
 
 
 
 
  
 

LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2005. november 4., 14:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
 
 

 
Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy jak rozumiesz język polski ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań. 
Każdy tekst usłyszysz dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdziesz w otrzymanym zestawie. 
Zadania możesz wykonać w czasie pierwszego i drugiego czytania tekstu, a także  
po zakończeniu czytania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Zadanie usłyszysz po muzyce. 
Potem będziesz miał czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będziesz miał czas, aby jeszcze raz przejrzeć tekst. 
 
Potem posłuchasz tekstu po raz drugi. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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I. Zadanie pierwsze: 
 
Posłuchaj tekstu zatytułowanego „Komórka – moja miłość”. W tabeli zaznacz 
odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się  
w punkcie oznaczonym „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

0. Zuza ma 17 lat. 
 

(-) 

1. Czy Zuza jest szczęśliwą posiadaczką telefonu komórkowego? 
 

 

2. Zuza siedzi teraz na kocu pod drzewem i wysyła SMS-y. 
 

 

3. Zuza wysyła SMS-y do Krzysztofa. 
 

 

4. Kacper uczy się do matury, powtarza Młodą Polskę. 
 

 

5. Kacper znajduje się teraz w innym mieście niż Zuza 
i nie mogą się spotkać. 
 

 

6. Zuza nie lubi pisać SMS-ów. 
 

 

7. Zuza jest niemiła wobec narratora, bo ten próbuje z nią 
rozmawiać a ona jest właśnie zajęta, prowadzi korespondencję 
SMS-ową z Kacprem. 
 

 

8. Jeśli jest promocja na SMS-y Zuza ją wykorzystuje. 
 

 

9. Narrator jest przeciwnikiem telefonów komórkowych 
i techniki w ogóle. 
 

 

10. Narrator odnosi wrażenie, że im komunikowanie jest prostsze 
od strony technicznej, tym z większą wyrazistością wychodzi 
na jaw to, jak niewiele mamy do powiedzenia. 
 

 

 
/Koniec zadania pierwszego./ 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. max. elért 

          10  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 
0521   

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

II. Zadanie drugie: 
 
Posłuchaj tekstu pod tytułem „Szczupłe, szczuplejsze, chore”. W tekście podanym 

poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. Przykład oznaczony jest symbolem „0”. 

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

Alicja jest wysoką, szczupłą(0) blondynką. Spokojnie, bez emocji mówi, że od dwóch 

lat jest chora ma anoreksję. 

________________________(11) pochodzą z dobrze sytuowanych rodzin. Rzadko 

sprawiają ________________________(12) wychowawcze. 

Same, choć ważą już dużo poniżej średniej - nie uważają, że są chore 

i ______________________(13) pomocy lekarskiej. Przeciwnie, uważają się za osoby 

silne psychicznie, które w pełni panują nad sobą i nie potrzebują pomocy psychiatry 

czy psychologa. Do lekarza najczęściej _________________________(14) je ktoś 

z rodziny. Do szpitala trafiają jednostki, i to w stanie skrajnego wyczerpania. 

Nie ma jednej _____________________(15) przyczyny powodującej zaburzenia 

w odżywianiu się, czyli bulimię i anoreksję. Są to choroby krajów wysoko 

rozwiniętych, _____________________(16) konsumpcyjnych i bogatych. Dlaczego 

tak się dzieje? Na pewno winne są stresy, jakim podlega _____________________(17) 

- także te związane z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz moda na smukłą 

sylwetkę. Duży wpływ na młodzież ______________________(18) przekazy z reklam 

i mediów. Reklamy pełne są młodych wiotkich dziewcząt. To jednak nie wszystko. 

Bulimia i anoreksja dotyka najczęściej dziewcząt z tak zwanych dobrych domów. 

Nierzadko są to rodziny, w których brak więzi emocjonalnych, 

_______________________(19) między matką a córką. W tych chorobach nie 

o jedzenie czy niejedzenie przecież chodzi. Leczenie anoreksji czy bulimii nie kończy 

się z chwilą osiągnięcia przez dziewczynę normalnej _____________________(20). 

Jeśli nie uda jej się popracować nad problemami, które doprowadziły do tego 

zaburzenia, nadal będzie chora. 

 
 
/Koniec zadania drugiego/. 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. max. elért 
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III. Zadanie trzecie: 
 
Posłuchaj tekstu o międzynarodowym stowarzyszeniu „Mensa”. W poniżej 
przedstawionych zdaniach wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją do tabeli. Przykład 
znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 
A      

 
26. 27. 28. 29. 30. 

     
 
 
0. „Mensa” jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby o: 

a) wybitnym ilorazie inteligencji 

b) wybitnych zdolnościach okultystycznych 

 

21. Jedyne kryterium przynależności do „Mensy” to: 

a) arystokratyczne pochodzenie 

b) wartość IQ 

 
22. „Mensa” po łacinie znaczy: 

a) umysł 

b) stół 

 
23. „Mensa” powstała w Anglii w:  

a) 1945 roku 

b) 1946 roku 

 

24. „Mensa” działa w ponad: 

a) 100 krajach świata 

b) 200 krajach świata 

 
25. W Polsce „Mensa” działa od: 

a) 1989 roku 

b) 1889 roku 
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26. Czy „Mensa” jest organizacją polityczną? 

a) tak 

b) nie 

 
27. Przynależność do „Mensy” ma charakter: 

a) czysto towarzyski 

b) finansowo-ekonomiczny 

 
28. Czy każdy członek „Mensy” otrzymuje bezpłatnie, raz w roku encyklopedię? 

a) tak 

b) nie 

 
29. Gdy członkowie „Mensy” dyskutują to: 

a) tyle jest punktów widzenia, ilu uczestników 

b) panuje zgoda i jednomyślność 

 

30. Członkowie „Mensy” to ludzie o: 

a) przeciętnej inteligencji 

b) nieprzeciętnej inteligencji 

 

/Koniec zadania trzeciego/. 
 
To było ostatnie zadanie. 

Koniec egzaminu. 

 
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 10   
II. feladat 10   III. Hallott szöveg értése 
III. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Azonosító jel:            

 
 
 
 
 
 
 
  
 

LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2005. november 4., 14:00 
  

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 
 

 
Ebben a vizsgarészben szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát!



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 
0521   

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

 
I. Zadanie pierwsze.  

 
W dzisiejszej gazecie przeczytałeś ogłoszenie, że Instytut Języków Obcych zatrudni  
do prac translatorskich, w niepełnym wymiarze godzin, młodych ludzi władających językiem 
polskim i węgierskim. Instytut prosi osoby zainteresowane pracą o złożenie w sekretariacie 
Instytutu listu motywacyjnego napisanego w języku polskim. Pismo to musi składać się  
ze 100 – 150 wyrazów i powinno zawierać:  
 

1. Dane personalne kandydata. 
2. Informację z wyjaśnieniem w jakiej sprawie piszesz. 
3. Wyjaśnienie dlaczego chcesz podjąć się tej pracy. 
4. Opis twoich kwalifikacji. 
5. Wcześniejsze doświadczenia związane z tłumaczeniem (tłumaczeniami). 
6. Informację o tym, czym zajmujesz się obecnie i jaki to ma lub będzie miało wpływ 

na pracę, którą chcesz właśnie podjąć. 
7. Sugestię, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zaprezentujesz swoją znajomość 

obu języków. 
8. Formę grzecznościową kończącą tego typu pismo. 

 
Postanowiłeś odpowiedzieć na to ogłoszenie. Piszesz ten list od razu. Rozpocznij od słów: 
 

Szanowni Państwo 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II. Zadanie drugie. 

Uważnie przeczytaj treść zadania. Napisz tylko jeden list! (Pismo to musi składać się  
ze 200 – 250 wyrazów.)  
 
Pół roku temu zarezerwowałeś bilet lotniczy. Dziś dowiedziałeś się, że w dniu twojego 
wylotu żeni się twój kuzyn i zostałeś zaproszony na tę uroczystość jako świadek. Co robić? 
Masz dwie możliwości: 

a) przełożyć lot na inny termin i być obecnym na ślubie kuzyna, 
b) nie stawić się na uroczystości zaślubin kuzyna tylko polecieć. 

 
Obojętnie, którą opcję wybierzesz i tak musisz napisać list do linii lotniczych lub kuzyna. 
 
Jeśli będziesz pisał do linii lotniczych to: 

1. Pamiętaj o odpowiedniej formie listu – to pismo oficjalne! 
2. Przedstaw się i podaj swój adres zamieszkania. 
3. Napisz z jaką prośbą zwracasz się do linii lotniczych. 
4. Podaj wszystkie istotne informacje potrzebne do dokonania zmiany rezerwacji. 
5. Poproś i umotywuj bezpłatną zmianę rezerwacji. 
6. Zakończ list formułą grzecznościową, stosowaną w tego typu pismach. 

 
Jeśli będziesz pisał list do kuzyna to: 

1. Pamiętaj o odpowiedniej formie listu. Używaj zwrotów grzecznościowych 
charakterystycznych dla tego typu wypowiedzi pisemnych. 
2. Zastosuj formułę rozpoczęcia listu. 
3. Podziękuj kuzynowi za zaproszenie na ślub. 
4. Ustosunkuj się do powierzonej ci funkcji świadka podczas ceremonii zaślubin 
kuzyna. 
5. Poinformuj kuzyna, że nie będziesz obecny na jego ślubie. Napisz dlaczego. 
6. Przeproś kuzyna i jego przyszłą żonę. Poproś ich o zrozumienie. 
7. Zapewnij o swojej życzliwości. Złóż im życzenia. 
8. Pożegnaj się stosując formułę zakończenia listu. 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   1. 
Íráskép 1   

 Összesen 10  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  

2. 

Íráskép 1  
 Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
 javító tanár  
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pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 


