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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. 

 
 
 
Pozostaje nam obecnie omówienie przyjaźni; jest ona bowiem pewną cnotą lub czymś z cnotą 

związanym, a ponadto jest czymś dla życia najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt nie 

mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie dobra; wszak i ci, którzy mają bogactwa, 

stanowisko i władzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaźni; jakaż bowiem korzyść  

z takiej pomyślności, jeśli się jest pozbawionym [możności] wyświadczania przysług drugim, 

z której przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się wobec przyjaciół? 

Wydaje się, że istotą węzłów łączących państwa jest przyjaźń i że prawodawcy bardziej się  

o nie troszczą niż o sprawiedliwość, bo zgoda zdaje się być podobną do przyjaźni, a o zgodę 

najbardziej zabiegają prawodawcy, pragnąc ile możności usunąć spory i kłótnie, które są 

objawem wrogości. I ludziom, którzy żyją w przyjaźni, nie trzeba wcale sprawiedliwości, 

ludzie natomiast, którzy są sprawiedliwi, potrzebują mimo to jeszcze przyjaźni,  

a najwłaściwszą formą sprawiedliwości jest, jak się zdaje, ustosunkowanie się przyjazne. 

[Przyjaźń] jest jednak nie tylko czymś koniecznym, ale też czymś moralnie pięknym,  

bo chwalimy tych, co skłonni są do zawierania przyjaźni, a posiadanie wielkiej liczby 

przyjaciół uchodzi powszechnie za coś pięknego; wszak są tacy nawet, którzy sądzą, że ludzie 

dobrzy to tyle, co przyjaciele. 

Arystoteles: Etyka nikomachejska. Księga ósma. 
 
 

0. Przyjaźń jest czymś dla życia najbardziej koniecznym. P 

1. Ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i władzę, zdają się nie 
potrzebować przyjaźni, ani przyjaciół.  

2. Istotą węzłów łączących państwa jest wymiana handlowa  
i kulturalna.  

3. Prawodawca bardziej się troszczy o przyjaźń niż o sprawiedliwość 
wśród swoich pracowników.  

4. Człowiek sprawiedliwy nie potrzebuje przyjaciół.  

5. W tym tekście „dobry” to synonim słowa „przyjaciel”.  

 

 

1. 2. 3. 4. 5. max. elért 
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II. Poniższe fragmenty biografii Adama Mickiewicza zostały pomieszane.  
Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

A Na studiach utrzymywał się ze stypendium, które po ich ukończeniu musiał 
opracować jako nauczyciel szkoły powiatowej w Kownie. 

B Z Wilna wyjechał do Petersburga, a następnie do Odessy i Moskwy. 
C Z Drezna udał się do Paryża gdzie spędził, z małymi przerwami, resztę swego 

tułaczego życia. W 1840 roku otrzymał stanowisko profesora w Katedrze 
Literatur Słowiańskich w Collège de France. 

D Po przegranym powstaniu Mickiewicz udał się na przymusową, wieloletnią 
emigrację. 

E Po wybuchu powstania (1830) Mickiewicz podjął decyzję o powrocie do kraju. 
Pod przybranym nazwiskiem, kilka miesięcy później dotarł do Wielkopolski. 

F Zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu, dokąd udał się, by swoim 
autorytetem wesprzeć akcję formowania się tam oddziałów walczących przeciw 
Rosji. 

G W maju 1829 roku poecie udało się opuścić Rosję i rozpocząć wędrówkę 
po Europie. Z Petersburga trasa prowadziła przez Hamburg, Berlin, Drezno, 
Pragę, Weimar, Bonn. Potem przez Szwajcarię do Wenecji, Florencji, Rzymu, 
Neapolu, Genewy i z powrotem do Rzymu. 

H Po upływie kilku miesięcy zwłoki poety przewieziono do Paryża i złożono 
na cmentarzu polskim w Montmorency. W roku 1890 roku sprowadzono je 
na Wawel. 

I Po ukończeniu miejscowej szkoły, prowadzonej przez Dominikanów, udał się 
na studia filologiczno-historyczne do Wilna. 

J 1832 roku w Dreźnie napisał swoje główne dzieło romantyczne – „Dziady – 
cześć III”. 

K Po wykryciu w roku 1823 organizacji filomackich, do których należał 
Mickiewicz, władze carskie osadziły go w więzieniu w Wilnie. Po procesie 
skazano go na osiedlenie się w głębi Rosji. 

L Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu. Wychowywał 
się w Nowogródku, gdzie jego ojciec pracował jako obrońca sądowy. 

M W czasie wyjazdu na Krym (1825) miał okazję zetknąć się z kulturą orientalną 
i egzotycznym krajobrazem. 

N Jego wielkim, młodzieńczym doświadczeniem była nieszczęśliwa miłość 
do Marii Wereszczakówny. Na drodze do szczęścia młodym stanęło zawarte 
przez nią w roku 1821, zaaranżowane małżeństwo z Wawrzyńcem 
Puttkamerem. Zakochana w poecie - mężatka została jedynie Marylą, 
uosabiającą w jego utworach romantyczny ideał miłości. 

 

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért
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III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi Mateusza 
Kusznierewicza, polskiego żeglarza, złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich  
w Atlancie 1996 i brązowego medalistę Igrzysk w Atenach 2004. 

 Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 
 Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
 
 
 
 
Pytania dziennikarza: 
 

0. Fajnie być z siebie dumnym? 

19. Nie miał pan chwili oddechu? 

20. Czy sport, który pan uprawia jest kosztowny? 

21. Jak się szuka sponsora? 

22. Jakie momenty (chwile) są najważniejsze dla sportowca? 

23. Czy zmienił się pan? 

24. Pańska mama mówi, że żona żeglarza powinna być jak żona marynarza, znosić 
jego nieobecność. Czy tak? 
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Odpowiedzi Mateusza Kusznierewicza: 
 

A Kiedy stoję na podium i słyszę „Mazurka Dąbrowskiego”, wiem, że trzeba te 
chwile zachować w sobie na długo, bo mogą się nie powtórzyć. Ale kiedy się 
powtarzają, znowu jestem w euforii, że jeszcze raz osiągnąłem sukces. To 
najpiękniejsze chwile w życiu każdego sportowca! 

B Dumny to ja raczej nie jestem – rodzice wychowali mnie w skromności, 
z krytycznym nastawieniem do tego co robię. Nawet gdy wróciłem ze złotym 
medalem, tata od razu zapytał: „No dobrze, a co robimy dalej? Musimy 
wymyślić lepsze maszty, nowe żagle, bo widziałem, że źle tobie szło na silnych 
wiatrach”. Pamiętam, że następnego dnia zabraliśmy się do pracy. Celebracja 
nie trwała zbyt długo. 

C Dla Mateusza wielką frajdą była wizyta w muzeum dla dzieci, gdzie nie ma 
gablot, tylko miejsca poświęcone jakiemuś zagadnieniu. Wszystkiego można 
dotknąć. Wolontariusze prowadzą zajęcia, odpowiadają na pytania dzieciaków, 
robią eksperymenty. Największą zabawę mają oczywiście dzieciaki starsze, ale 
nawet taki maluch jak Mateusz cieszył się z tej wycieczki. 

D Mama ma rację, dobrze wie, jak to wygląda – te ciągłe wyjazdy. Ale przecież 
taka forma związku pomiędzy kobietą a mężczyzną nie dotyczy żeglarzy. Wiele 
osób podróżuje. W sprawach służbowych, prywatnych. Rozstania zdarzają się 
często i wydaje mi się to jak najbardziej naturalne. A powroty przecież są 
cudowne. Należy mieć do tego odpowiedni stosunek. Zrozumieć to, 
zaakceptować. 

E Bardzo. Wszystko w nim jest drogie – kapoki, pianka, odpowiednie buty, linki, 
nie mówiąc już o łódce, podróżach, wynagrodzeniu dla trenera i samych 
treningach. Dlatego marzyłem o tym by pozyskać sponsora, bez którego 
pomocy nie dalibyśmy rady kontynuować naszych przygotowań do Olimpiady. 

F Wszyscy się zmieniamy. Ja też dorastam. Nie jestem już taki niecierpliwy jak 
kiedyś. Wydaje mi się też, że nie jestem już takim samotnikiem. Jestem 
zadowolony z tego co robię i jakim jestem człowiekiem – ambitnym, 
wyznaczającym sobie coraz to nowe cele, który bardzo dobrze wie, że może 
osiągnąć jeszcze więcej. Jestem życiowym optymistą. 

G Przed Olimpiadą w Atlancie napisałem na maszynie coś w rodzaju listu 
intencyjnego: ze żegluję, w jakiej klasie, jakie mam wyniki, czego potrzebuję. 
Wysłałem go do 150 firm. Dostałem 10 odpowiedzi. Wszystkie negatywne… 
Nikt mi nie pomógł, a głównymi sponsorami byli moi rodzice. Ale po sukcesie 
w Atlancie w 1996 roku sponsorzy sami się do mnie zgłosili, miałem budżet 
zabezpieczony na następne cztery lata. Rok pływania kosztował wtedy około 
400 tysięcy złotych, dzisiaj ponad dwa razy więcej. Niewyobrażalne pieniądze. 
Dzięki Erze, dziś nie muszę się o nic martwić. Mam pieniądze, menedżera, 
który się wszystkim zajmuje, wsparcie agencji marketingowej, doradcę public 
relations – całą grupę ludzi, którzy dla mnie pracują. Mogę teraz skoncentrować 
się wyłącznie na żeglowaniu. 

H 
Nigdy. Cały czas pędzę po sukcesy, nowe przeżycia i szczęście. 

 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. max. elért 
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IV. „Co to jest?” Przeczytaj uważnie podane poniżej definicje. Wpisz właściwą 
nazwę w trzecią kolumnę tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

0. Metalowe narzędzie do prasowania tkanin, w którym źródłem 

ciepła jest elektryczność. 
żelazko 

25. Jedno z wielkiej grupy zmiennocieplnych zwierząt kręgowych 

żyjących w wodzie, oddychających skrzelami, o ciele 

pokrytym najczęściej łuskami, poruszających się dzięki 

ruchom płetw. 

 

26. Największy z żyjących współcześnie wielkich kotów, 

zamieszkujący głównie leśne obszary w Indiach, Chinach,  

na Syberii, w Indonezji i na Półwyspie Indochińskim. Ma 

żółto-czarne pasy na ciele. Występuje w „Kubusiu Puchatku”. 

 

27. Pomieszczenie do mycia się i kąpieli, w którym znajduje się 

wanna lub prysznic, także zwykle umywalka. 

 

28. Biała substancja wytworzona ze skały; w postaci proszku 

stosowana w przemyśle chemicznym, ceramicznym, 

farmaceutycznym itp.; w kawałkach służy do pisania,  

na przykład, na tablicy. 

 

29. Miejscowość nie mająca praw miejskich; teren zabudowany, 

zamieszkały w dużej części przez ludność zajmującą się 

rolnictwem. 

 

30. 1.Naturalny satelita Ziemi. 

2.Ciało krążące dookoła planety. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért
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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. vizsgarésszel, 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! 

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2006. november 3. 
0621 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

I. Uzupełnij tekst, wpisując odpowiednią formę czasownika właściwie wybranego 
spośród par podanych w ramce. Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej. 
Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0).  
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cały czas utwierdzałam mojego syna w przekonaniu, że chłopak musi być twardy, 

wysportowany, odważny i chyba przesadziłam (0). Maciek ma teraz 18 lat i codziennie 

ryzykuje zdrowiem i życiem. Bardzo boję się o niego, ale nie wiem, jak go 

______________________(1). 

Wiedziałam, że uprawia jazdę sportową na rolkach, sama kupiłam mu profesjonalny sprzęt. 

Myślałam, że to bezpieczne, bo pod okiem instruktora. Któregoś dnia 

____________________(2) zobaczyć, co tam wyprawiają. Mój synek krążył w górę i w dół  

w olbrzymiej rurze. Rozpędził się, wyskoczył poza nią, zrobił w powietrzu fikołka i runął jak 

długi na plecy, aż zadudniło. Myślałam, że _____________________(3) mu kręgosłup.  

Na szczęście tylko mocno się obił. Prosiłam, żeby ______________________(4) z treningów,  

ale on mnie uspokaja. Mówi, że przesadzam, bo jemu nic się nie stanie. 

Ostatnio przybiegła zdenerwowana sąsiadka. „Niech pani zobaczy, co wyprawia pani syn! 

Przecież on się _______________(5)!” - krzyczała. No i zobaczyłam. Na dachu garażu stało 

trzech chłopców, wśród nich Maciek. Nagle skoczył w dół. To była wysokość pierwszego 

piętra. Upadł na ziemię, przeturlał się... dopiero po chwili _________________(6). Myślałam, 

że oszaleję. 

„Mama, młodzi teraz tak się bawią. Nie pękaj, to bezpieczne, przecież dużo ćwiczymy.” 

Maciek broni się i nie chce zrezygnować. Co ja mam robić? 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 
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przesadzić – przesadzać (0) 

pójść - iść     rezygnować - zrezygnować  

wstać - wstawać   powstrzymać - powstrzymywać 

zabić – zabijać   strzelać – strzelić 
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II. Wpisz słownie właściwą formę liczebnika znajdującego się w nawiasie 
kwadratowym. Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
Liczba kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem jest podobna, ale proporcje powoli 

przechylają się na stronę kobiet, bo [56] pięćdziesiąt sześć(0) procent obecnie studiujących 

to dziewczęta. [41] _____________________________(7) procent mężczyzn ma średnie 

wykształcenie, kobiet – [54] _______________________(8) procent. Częściej też kończą 

szkoły policealne. Mimo to stanowią około [60] _______________________(9) procent 

bezrobotnych. Wśród wyższych urzędników jest ich [23] _____________________(10) 

procent, a w grupie najlepiej zarabiających i wśród członków rad nadzorczych - jedynie [2] 

______(11) procent. W [1999] __________________________________________(12) 

roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała [37] ________________________(13) firm. 

Dyskryminacja w Polsce jest powszechna, widać najlepiej w ogłoszeniach o pracy: [45] 

____________________________(14) procent z nich kierowanych jest do mężczyzn, [25] 

____________________________(15) procent do kobiet, a tylko w [30] 

____________________________(16) procentach poszukuje się pracownika bez wskazania 

na płeć. Ciąża, urlopy macierzyński; czy zwolnienia w przypadku choroby dziecka, stanowią 

z punktu widzenia pracodawcy niewątpliwy problem. Biologii nie da się oszukać, jednak 

macierzyństwo nie musi być w karierze zawodowej barierą nie do pokonania. W Polsce 

mężczyźni mogą brać zwolnienia w przypadku choroby dziecka. 

 

 

 

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. 

 
 
Mówienie o uczuciach nie zawsze jest łatwe. Czasem szukamy pomocy w pośrednictwie: 

poezji, gestów, także kwiatów. 

Wszyscy na (0) ogół kojarzymy czerwoną różę _____(17) uczuciem miłości, a białą lilię  

z czystością. Smutne to, lecz prawdziwe, że symbolika kwiatowa odchodzi powoli  

w zapomnienie. Nie zawsze tak było. 

Na przestrzeni dziejów kwiaty służyły ludziom _____(18) względu na swe piękno i znaczenie 

symboliczne. Skrupulatnie dobrane pojedyncze okazy lub całe bukiety częstokroć 

przekazywały konkretne intencje. Szczególnie _____(19) epoce wiktoriańskiej, kiedy 

przepisy etykiety były wyjątkowo rygorystyczne, zwłaszcza w sferze stosunków między 

młodymi mężczyznami, a obiektami ich westchnień mały bukiecik mógł powiedzieć 

obdarowanej tak samo wiele jak list - _____(20) warunkiem jednak, że wcześniej oboje 

czytali te same książki. Sposób, _____(21) jaki upominek przyjmowano, również bywał 

wielce wymowny. Kwiat przyłożony _____(22) ust oznaczał „tak”, a oderwany płatek 

opadający na ziemię zwiastował każdemu konkurentowi nieuchronnie rozczarowanie. 

Kwiaty to doskonały prezent _____(23) każdą okazję, warto więc tak zestawiać bukiet  

lub wiązankę, by najpełniej wyrażała powodujące nami uczucie. Znaczenie kwiatów możemy 

ewentualnie wyjaśnić na dołączonym do nich bileciku lub też zaintrygować obdarowanego, 

pozwalając mu odkryć symbolikę upominku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

na        
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IV. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, 
zachowując liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

Życie w pojedynkę, bez partnera i rodziny - to zjawisko jest coraz bardziej powszechne.  
Dla niektórych to po prostu sposób na życie, dla innych – konieczność. 
Kiedy dziecko dorasta, rodzice z niecierpliwością czekają aż kogoś pozna, założy rodzinę,  
a oni wreszcie zostaną dziadkami. Dlatego są rozczarowani, gdy pociecha obchodzi kolejne 
urodziny i zbliża się do symbolicznego chrystusowego wieku, a nie myśli o ślubie. 
Samotników jest coraz więcej na świecie - w Polsce tak zwanych singli jest obecnie prawie  
5 milionów. Niektórzy żyją w pojedynkę, ponieważ taką podjęli decyzje i należy to 
uszanować - każdy ma prawo żyć, tak jak chce, realizować swoje potrzeby i być szczęśliwym. 
Wśród samotników są też i tacy, którym nie udało się znaleźć drugiej połowy(0) (druga 
połowa). Nie są skazani na zapomnienie - specjalnie dla nich powstają kluby - takie jak  
na przykład Klub Singla. Znajdą tam ______________________(24) (bratnia dusza), 
pocieszenie i być może miłość. Ale pierwszym warunkiem, jaki muszą spełnić samotnicy,  
jest zaakceptowanie samego siebie. 
Single nie muszą tłumaczyć się z ________________________(25) (wieczorne wyjścia), 

wydanych pieniędzy, _____________________(26) (zły humor), przelotnej miłostki. Robią 

to, na co maja ochotę. Takie życie jest bardzo przyjemne. Zwłaszcza że single mają wielu 

znajomych. Są stałymi bywalcami dyskotek, kawiarni, klubów. Poznają 

___________________________(27) (nowi ludzie), zawierają przyjaźnie, nawiązują 

___________________________(28) (intratne kontakty). Nuda raczej im nie grozi. A gdy 

jest im źle, nie muszą ukrywać złości. 

Single nie musi martwić się o utrzymanie dzieci, a więc stres związany na przykład z utratą 

pracy jest o wiele mniejszy. __________________(29) (Osoba samotna) jest po prostu 

odpowiedzialna tylko za siebie. 

Brak obowiązków oznacza większą swobodę i dyspozycyjność. To atuty cenione  
przez pracodawców. Ułatwiają zarówno znalezienie pracy, jak i robienie kariery. To drugie 
często łączy się ze stresującym trybem życia. Ale niektóre osoby wolą denerwować się 
problemami w pracy niż jedynką dziecka czy humorami męża. 
Single mają czas na rozwijanie swoich talentów, mogą inwestować we własny rozwój. Więcej 

czytają, znają nowinki ze ______________________(30) (świat kultury). Single są  

więc bardzo atrakcyjnymi kompanami do zabawy, rozmowy, a także życia. O ile potrafią 

zaakceptować siebie i nie zamykają się w skorupie. 

 
 
 

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

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. vizsgarésszel, 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 hallgassa meg és 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. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. 
 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

0. Nie ma powodów do paniki, gdy przydarzy nam się déjá vu. (+) 

1. Déjá vu to coś jak cofnięcie się w czasie, powtórka z przeszłości.  

2. Déjá vu według najpopularniejszej teorii to chwilowe zakłócenie  
w funkcjonowaniu mózgu.  

3. Déjá vu powstaje, gdy jedna półkula szybciej rejestruje informacje  
niż druga.  

4. Déjá vu mają najczęściej osoby między 50 a 65 rokiem życia.  

5. Osobom młodym, które nie mają ugruntowanej wiedzy o świecie,  
déjá vu zdarza się rzadziej.  

6. Déjá vu występuje w dziesięciu odmianach.  

7. Na déjá vu nie są podatne osoby z żywą wyobraźnią, często fantazjujące, 
dużo śniące.  

8. Występowanie déjá vu może być nasilane przez stres i zmęczenie.  

9. Przepracowany mózg źle rejestruje informacje.  

10. Déjá vu to sygnał wysyłany przez umysł: „najwyższa pora zabrać się  
do pracy!”.  

 
 
Koniec zadania pierwszego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. max. elért 
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II. Zadanie drugie: 
 
Posłuchaj tekstu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. 
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. 
 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

W roku 1364 król Kazimierz Wielki uzyskał po latach starań zgodę papieża na założenie 
uniwersytetu w Krakowie, stolicy królestwa(0). Był to drugi, po powstałym w 1348 r. 
w Pradze, uniwersytet w środkowej Europie. Studium Generale - taka była 
___________________(11) nazwa uniwersytetu w Krakowie - rozpoczęło działalność 
faktycznie nie wcześniej niż w 1367 r. i składało się z trzech tylko wydziałów: sztuk 
___________________(12), medycyny i prawa. Na utworzenie czwartego, najbardziej 
prestiżowego - teologii, papież Urban VI nie wyraził zgody. 

Wzorem uniwersytetów bolońskiego i padewskiego, studenci mieli prawo do wyboru 
rektora spośród swego ________________(13). Siedziba uniwersytetu najprawdopodobniej 
znajdowała się na zamku królewskim na Wawelu, pod okiem samego króla. Przedwczesna 
śmierć w 1370 r. króla ___________________(14) i brak jakiegokolwiek zainteresowania 
uniwersytetem u jego następcy, Ludwika Węgierskiego, spowodowały, że wkrótce 
wszechnica krakowska przestała wykazywać jakąkolwiek aktywność. 

Dopiero zabiegi królowej Jadwigi na dworze__________________(15), a potem zapis 
w testamencie jej majątku osobistego na rzecz uniwersytetu, sprawiły, że wznowił on 
działalność w roku 1400, (tysiąc czterechsetnym), w rok po śmierci _______________(16). 
Tym razem powstał już pełny uniwersytet średniowieczny, z wszystkimi czterema 
wydziałami, zorganizowany na wzór paryski. Odtąd rektora wybierało grono profesorskie; 
powstawały kolegia, w których zamieszkiwali profesorowie oraz bursy dla żaków, czyli 
ówczesnych studentów. 

Cały świat średniowiecza był zbudowany na zasadzie hierarchii, a sprawy boskie 
odgrywały w nim rolę najważniejszą. Taki też musiał być i __________________(17) 
uniwersytet. Najniższą rangę miał w nim wydział sztuk wyzwolonych, czyli filozoficzny. 
Studia rozpoczynało się na tym wydziale i dopiero po jego ___________________(18) 
można było studiować na jednym z pozostałych, z których najważniejszym był wydział 
teologiczny. Również kariera profesora uniwersytetu zaczynała się na wydziale 
____________________(19), a uwieńczyć ją mogła profesura na teologii. Różnice te miały 
także znaczenie finansowe: profesor teologii miał _______________________(20) znacznie 
większe, w porównaniu z innymi kolegami. 

 

Koniec zadania drugiego. 
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III. Zadanie trzecie: 
 
Posłuchaj tekstu. 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. Zimą często czujemy się zmęczeni, senni i brak nam ochoty do działania, bo: 

A) dni są krótsze, jest mniej światła naturalnego 

B) nie mamy wakacji 

 
21. Zimą spada odporność naszego organizmu, musimy więc: 

A) kupić i nosić ciepłe ubrania 

B) zadbać o siebie i zmienić dietę 

 
22. Zimą należy jeść: 

A) przynajmniej osiem posiłków dziennie 

B) co najmniej cztery posiłki dziennie 

 
23. W okresie zimowym nasza dieta powinna być bogata w witaminy, dlatego też należy: 

A) jeść dużo warzyw i owoców 

B)  przyjmować witaminy w tabletkach 

 

24. W kawie, herbacie i kakao zawarta jest: 

A) luteina 

B) kofeina 

 

25. Serotonina to:  

A) hormon wzrostu 

B) hormon szczęścia 

 

 

 

26. Zimową porą bardzo ważna jest: 

A) gra na fortepianie 

B) aktywność fizyczna 
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27. Zimą, codziennie powinniśmy chodzić na godzinny spacer, bo: 

A) dzięki temu dotlenimy się i uzupełnimy niedobór światła słonecznego 

B) zwiedzimy i dobrze poznamy okolice naszego miejsca zamieszkania 

 

28. Fototerapia jest najprostszą i jednocześnie najskuteczniejszą metodą pokonania: 

A) cellulitisu 

B) ogarniającego nas smutku 

 

29. Ubieranie się „na cebulkę” oznacza: 

A) warstwowe zakładanie odzieży 

B) noszenie długich, szerokich i sztywnych sukni w kolorze złotym lub liliowym 

 

30. Zimowe wieczory najlepiej spędzać: 

A) prowadząc aktywny tryb życia 

B) leżąc na kanapie przed telewizorem 

 
 
Koniec zadania trzeciego. 

To było ostatnie zadanie. 

Koniec egzaminu. 

 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 
 

 
Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Zadanie pierwsze. 
 
Przeczytałeś w gazecie, że Zeus – mityczny Bóg, poszukuje nowego asystenta. Bardzo Cię ta 
wiadomość ucieszyła, bo od dziecka pragnąłeś pracować właśnie na Olimpie! Dziś możesz 
spróbować urzeczywistnić swoje wielkie marzenie. Spełniasz wszystkie kryteria. 
Postanowiłeś zgłosić swoją kandydaturę. Masz już napisane profesjonalne CV, brakuje Ci 
tylko listu motywacyjnego. Pisząc go weź pod uwagę to, 

• że masz 50 lat i do tego czasu wiele się w Twoim zawodowym życiu działo 
• ukończyłeś wyższe studia 
• władasz czterema językami obcymi 
• pracowałeś w kilku różnych instytucjach i firmach 
• wyjeżdżałeś za granicę w sprawach służbowych 
• rozwijałeś własne zainteresowania 
• czynnie uprawiałeś sport 

Teraz musisz napisać list motywacyjny w języku polskim, albowiem najbliższym doradcą 
Zeusa na Olimpie jest Polak i to on dokona wstępnej selekcji. 
Zwróć uwagę, że list motywacyjny to swego rodzaju autoreklama. Sztuka pisania listu 
motywacyjnego polega na: 

• umiejętnym, atrakcyjnym zaprezentowaniu odbiorcy swoich walorów 
• stosownym doborze informacji o własnych doświadczeniach zawodowych, wiedzy. 

List motywacyjny musi składać się z 100 – 150 wyrazów. Pamiętaj o specyficznym układzie 
graficznym takiego pisma oraz nie zapomnij podać swoich podstawowych danych 
personalnych i złożyć własnoręcznego podpisu. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II. Zadanie drugie. 
 

Uważnie przeczytaj treść obu zadań. Wybierz i napisz tylko jedno zadanie - A) lub B)! 
 
A) Wielokrotnie uczestniczyłeś w różnych zebraniach, zabierałeś głos, poddawałeś  
pod głosowanie własne pomysły, omawiałeś cudze projekty. Podpowiadałeś kolegom co i jak 
mają zrobić, aby każde przedsięwzięcie uwieńczone było sukcesem. 
Dziś stajesz przed nowym wyzwaniem, dyrektor liceum poprosił Cię o protokołowanie 
zebrania zwołanego w związku ze zbliżającą się Studniówką. Macie wiele kwestii  
do omówienia. W zebraniu będą uczestniczyć uczniowie klas maturalnych, ich rodzice  
oraz dyrekcja szkoły i wychowawcy zainteresowanych klas. 
Pamiętaj, że protokół to dokument zawierający relację z przebiegu zebrania, obrad oraz 
wnioski i uchwały obowiązujące jego uczestników. Przypomina sprawozdanie, jednak forma 
wypowiedzi jest w nim mniej swobodna, w większym stopniu podporządkowana schematowi. 
Do najważniejszych wymagań stylistycznych tego gatunku należą: 
- zwięzłość 
- nasycenie tekstu formami bezosobowymi 
- precyzja sformułowań 
- brak ozdób retorycznych. 
Każdy protokół powinien zawierać następujące części: 

1) kolejny numer protokołu 
2) datę zebrania 
3) nazwę grupy osób, które organizują zebranie 
4) wykaz osób obecnych na zebraniu 
5) porządek obrad w punktach 
6) krótkie zreferowanie omawianych spraw, wygłoszonych opinii (przedstawienie 

zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji,  
z pominięciem wypowiedzi luźno związanych z tematem obrad, dygresji) 

7) podjęte uchwały i ostateczne wnioski, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: 
Na zebraniu uchwalono, co następuje: 

8) formuła kończąca: Na tym zebranie zakończono 
9) podpisy: osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem: protokołował), osoby 

pełniącej na zebraniu funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej strony). 
Weź pod uwagę fakt, że twój protokół musi zawierać 200 - 250 wyrazów. 
 
 
B) „Człowiek przez całe życie musi dokonwyać wyborów – omów zagadnienie  
na kontrastowo wybranych sytuacjach z biografii bohaterów literackich albo filmowych  
lub na własnych doświadczeniach”. Wyraź to w rozprawce. Pamiętaj, że ma to być 
rozbudowana wypowiedź, przedstawiona z jednego punktu widzenia, skomponowana według 
następującego planu: 

1) wstęp – określenie celu pracy i krótka analiza tematu 
2) teza 
3) argumentacja przemawiająca za tezą wsparta przykładami z życia, literatury, filmów, 

spektakli teatralnych 
4) podsumowanie – wnioski. 

Zwróć uwagę na to, by Twoja rozprawka charakteryzowała się przejrzystą kompozycją  
i jej wywód był klarowny. Musi zawierać 200 - 250 wyrazów. 
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