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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. 

 

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. To dziś truizm. Kluczem do wiedzy 
wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk  
i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. 
Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Trzeba obudzić w dziecku zapał do książek. Nie 
uczynimy tego, tłumacząc dziecku, że jest to ważne. Ani nawet ucząc je wcześnie czytać. 
Przeciwnie, dzieci, które zbyt wcześnie popychane są do samodzielnych lektur, często  
po kilku latach zniechęcają się. W ich umyśle czytanie kojarzyć się będzie z przykrością  
i nudą - bo jak inaczej może się kojarzyć mozolne brnięcie przez tekst, którego małe dziecko 
często nawet nie rozumie? 
Istnieje jednak niezawodny i sprawdzony sposób, by czytanie uczynić atrakcyjnym  
i przyjemnym dla dziecka. Jest nim - głośne czytanie. Wtedy jedyne, co musi zrobić dziecko, 
to słuchać, rozumieć i wyobrażać sobie. 
Głośne czytanie uczy dzieci myślenia, przynosi wiedzę ogólną, daje kontakt z bogactwem 
doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu, doskonali umiejętności językowe, 
wzbogaca słownictwo, ułatwia dziecku samodzielne czytanie. 
Nadto wspólny czas nad książką buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem. Głośne 
czytanie wzmacnia też samouznanie dziecka; skoro dorosły codziennie poświęca mu czas, 
czuje się ono ważne i kochane, a przy tym coraz bardziej kompetentne. 
Kiedy zacząć? Nigdy nie jest za wcześnie. Czytając niemowlęciu trzymanemu w ramionach, 
stymulujemy rozwój jego mózgu, budujemy skojarzenie czytania z poczuciem 
bezpieczeństwa, przyjemności i więzi. Czytajmy starszemu dziecku nawet wtedy, gdy samo 
już biegle czyta. Poziom zrozumienia przy słuchaniu wyprzedza o dwa do trzech lat poziom 
zrozumienia przy samodzielnym czytaniu. Czytajmy nastolatkom. Rozmawiajmy z nimi  
o książkach. Wspólne czytanie w rodzinie - i ich własne lektury - ochronią je przed wieloma 
problemami wieku dorastania. 
Kiedy czytać? Dobrą porą na wspólną lekturę jest wieczór przed snem. Czytanie ma się 
dziecku zawsze kojarzyć z radością - nigdy z przymusem, karą czy nudą; powinno być 
magiczną porą wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń, porą, 
której dziecko nie może się doczekać. 
 

0. Czytanie jest kluczem do wiedzy. P 

1. Są ludzie, którzy rodzą się czytelnikami.  

2. Każde dziecko powinno czytać samodzielnie.  

3. Rodzice powinni czytać głośno swoim dzieciom.  

4. Należy czytać niemowlęciu, bo to stymuluje rozwój jego mózgu.  

5. Nie czytajmy nastolatkom!  

 

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

 
 

A i razem z młodszym bratem postanowił grać. Pod choinkę dostali od kuzynki 

swojej mamy plastikową trąbkę i takiż 

B liceum dostał w prezencie od ojca prawdziwą gitarę i wtedy 

C Obaj byli filatelistami. Ośmioletni Wojtek zaczął się interesować muzyką 

D bardzo długo, ale na próżno! Dopiero po latach dowiedzieli się, że zabrała je 

babcia. Zrobiła to, ponieważ nie mogła już dłużej słuchać narzekań dziadka 

E wroga - chłopaka, z którym pobił się o jakiś bardzo ważny znaczek. 

F muzykę do filmów. Mówi, że ciągle jeszcze czeka na swoje pierwsze wielkie 

pieniądze i swój pierwszy prawdziwy dom. 

G i z tego tylko powodu nie chciały z nim rozmawiać. Po kilku tygodniach miał 

już kilku przyjaciół, ale też jednego prawdziwego 

H zespoły i pierwsza płyta, która przyniosła mu popularność. Wojtek gra 

do dzisiaj, komponuje 

I klasy. Inne dzieci były więc od niego o rok starsze 

J na hałasy dochodzące z pokoju chłopców. Incydent z instrumentami nie odebrał 

jednak Wojtkowi ochoty do muzykowania. Już jako uczeń 

K samotności. Był dzieckiem tak zdolnym, że zaczął od razu chodzić do drugiej 

L zaczął grać w zespole, który założył jego kolega z klasy. Potem były jeszcze 

inne 

M Kiedy Wojciech wspomina swój pierwszy dzień w szkole, mówi przede 

wszystkim o uczuciu 

N bębenek. Na pierwszych próbach z tymi instrumentami robili bardzo dużo 

hałasu i zarówno trąbka, jak i bębenek wkrótce zniknęły z domu. Bracia szukali 

ich 

 

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért
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III. Dobierz do pytań dziennikarza magazynu „Elle” odpowiednie odpowiedzi  
ks. Jana Twardowskiego – znanego, polskiego poety współczesnego. 

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

 
Pytania dziennikarza magazynu „Elle”: 
 
 

0. Czy miłość to rodzaj daru? 

19. Jak pogodzić prawdziwą miłość z prawem człowieka do wolności? 

20. Co sądzi znany, polski poeta współczesny o kobietach wyzwolonych?  

21. A co z kobietą samotną? 

22. Czego najbardziej nam dziś brakuje? 

23. A moda? Co kobieta chce powiedzieć przez modę? Moda to coś głębokiego, 
czy płytkiego? 

24. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”  
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Odpowiedzi ks. Jana Twardowskiego – znanego poety współczesnego: 
 

A Brakuje elit. Zalewa nas terror przeciętności. Kultura masowa spłyciła nasze 
życie. Daje łatwe rozwiązania i łatwe pocieszenia. Brakuje elit, które 
chroniłyby przed złymi następstwami takiej kultury. Kultura masowa nie każe 
się zastanawiać. Wszystko staje się towarem. Gospodarka rynkowa dała 
możliwości bogacenia się, ale zabrała człowiekowi czas na życie duchowe. 
Ludzie przestali zadawać sobie wielkie pytania. Przestali dziwić się temu, 
że przyszli na świat, chociaż tego nie chcieli i muszą odejść, kiedy również tego 
nie chcą. 

B To trochę tak, jak z wolnością narodu. Tyle się mówiło w Polsce, że walczymy 
o wolność. Mamy ją, ale co z nią robimy? Wolność jest największym skarbem 
człowieka. Wolność jednak nie może być celem samym w sobie, bo wówczas 
może prowadzić do chaosu. Tęsknocie za wolnością musi towarzyszyć tęsknota 
za sprawiedliwością, za poprawą własnego życia. Człowiek, który chce 
wolności, ale nie wie, dlaczego, może tylko stracić coś, co posiadał. 

C Spotykam to zdanie jako sentencję w nekrologach. Często bez mojego 
nazwiska, z czego się szczerze cieszę. Czyli to, co powiedziałem, jest 
ważniejsze od tego, że to ja powiedziałem. Dlaczego stary ksiądz pisze 
o miłości? Stale spotykam się z tym pytaniem. Ludzie mniej cierpią z tego 
powodu, że są biedni czy chorzy, a bardziej, że nie są kochani. 

D Miłość jest darem. Nie można tylko brać. Ale nie można również tylko dawać. 
Trzeba umieć przyjąć od tego, kogo się kocha. A to jest częściej trudniejsze 
od dawania. Krępuje nas branie, boimy się uzależnić. Dlatego właśnie dziecku 
lubimy dawać prezenty, bo ono umie cieszyć się i okazać radość. 

E W czasie ślubu kobiety są bardziej przytomne od mężczyzn. Oni mylą imiona, 
zagapiają się, mówią zbyt cicho. Kobiety są w takich sytuacjach bardziej 
zdecydowane i odważne, choć bywają także roztargnione. 

F Przez wyzwolenie kobiet mężczyzna wyzwolił się z poczucia winy. Kobieta 
była przy mężczyźnie od Adama i nie uciekał od niej. Miał poczucie, że trzeba 
się z nią ożenić. A teraz: „Ja jestem wolna! Skończyło się. Mogę żyć z innym 
mężczyzną, z dwoma, z inną kobietą”. Mężczyzna miał wrodzone poczucie 
winy, kiedy decydował się na romans. Kobieta zwolniła go z wyrzutów, bo ona 
też chce mieć romans, bo ona też jest wolna. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, 
żeby się dopełniali, a nie naśladowali, przedrzeźniali i rywalizowali ze sobą. 

G Moda to u kobiety kolejny przejaw miłości, tym razem do sztuki i do piękna, 
które odnajdujemy w naturze, w przyrodzie. 

H Kobiety niezamężne, samotne, muszą odkryć sens swojego powołania. Nie 
mogą tylko skarżyć się na swój los. Samotność nie jest wtedy, kiedy ludzie 
od nas odchodzą, ale kiedy my od ludzi odchodzimy. Jeśli ktoś interesuje się 
innymi, jeżeli służy innym, nigdy nie jest samotny. 

 
 
 

 

 

 

 

19. 20. 21. 22. 23. 24. max. elért 
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IV. Na Ziemię przybyła ekspedycja z Kosmosu, aby zbadać naszą planetę. Oto 
reakcja jednego z kosmitów. Niestety, miał on problemy z identyfikacją pewnych 
przedmiotów. Czy możesz mu pomóc? Wpisz nazwy opisanych przedmiotów  
w piątą kolumnę tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 co robiłem jaka była reakcja uwagi nazwa 

0. Niedaleko miejsca 
mojego lądowania coś 
leżało, pociągnąłem za 
najbardziej wystającą 

wypustkę. 

Rozległ się dźwięk: 
„miauuuuu!”. 

Chyba odtwarzacz 
dźwięków. Ich muzyka 

jest zupełnie nie podobna 
do naszej. 

kot 

25. Wszedłem na pas bardzo 
twardej, czarnej gleby. 

Chciałem włączyć 
analizator składu 

chemicznego. 

Nagle nadbiegła, rycząc 
przeraźliwie, potworna 

istota  
o świecących oczach. 

Uciekłem – ciekawe, jak 
Ziemianie radzą sobie z 

tymi potworami? 

 

26. Znalazłem opuszczone 
schronienie Ziemian  
i wszedłem do niego. 

Podniosłem lekki, 
kolorowy, kulisty 

przedmiot i upuściłem 
go. 

Odbił się od ziemi  
na pewną wysokość, 
opadł, znów się odbił  

i tak kilka razy. 

Nie mogę pojąć  
do czego to może służyć?

 

27. Nacisnąłem jeden  
z przycisków dużej 

skrzynki. 

Jedna ze ścianek 
rozjaśniła się i pojawił 
się obraz. Jednocześnie 

rozległy się dźwięki. 

Całkiem podobne  
do naszego odbiornika 

obrazów i dźwięków, ale 
kto zrozumie,  

o co chodzi tym 
Ziemianom. 

 

28. Przypadkowo nacisnąłem 
jakiś przedmiot. 

Rozległ się warkot, 
jednocześnie przedmiot 

zaczął wciągać 
powietrze. 

Czyżbym obudził jakieś 
zwierzę domowe 

Ziemian? 

 

29. Wszedłem do 
najmniejszego 

pomieszczenia w całym 
domu i przekręciłem 

jakąś gałkę. 

Z góry poleciało H2O. Do czego to może 
służyć? 

 

30. W pomieszczeniu  
z H2O leżał na białej, 
dużej misie – mały, 

kolorowy przedmiot. 
Podniosłem go ostrożnie. 

Wyślizgnął mi się 
natychmiast; 

spróbowałem jeszcze raz 
i znów to samo. 

Na żywe stworzenie nie 
wygląda, przyjemnie 

pachnie, nie wiem co to 
może być. 

 

 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért
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 javító tanár  

 
 

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
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! 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mam cię – powiedział (0) wilk i ziewnął. Owieczka __________________(1) ku niemu 

załzawione oczy. – Czy musisz mnie _______________(2)? Czy to naprawdę jest konieczne? 

– Niestety muszę. Tak jest we wszystkich bajkach: Pewnego razu nieposłuszna owieczka 

opuściła mamę. W lesie __________________(3) złego wilka, który ... 

– Przepraszam, tu nie jest las, tylko zagroda mego gospodarza. Nie _________________(4) 

mamy. Jestem sierotą. Moją mamę zjadł także wilk. 

– Nic nie szkodzi. Po śmierci zaopiekują się tobą autorzy pouczających czytanek. 

__________________(5) tło, motywy i morał. Nie miej do mnie żalu. Pojęcia nie masz, jak to 

głupio być złym wilkiem. Gdyby nie Ezop, usiedlibyśmy na tylnych łapach i oglądalibyśmy 

zachód słońca. Bardzo to lubię. 

Tak, tak, kochane dzieci. Zjadł wilk owieczkę, a potem ____________________(6).  

Nie naśladujcie wilka, kochane dzieci. Nie poświęcajcie się dla morału. 
 

Zbigniew Herbert - Wilk i Owieczka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 
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mówić – powiedzieć (0) 

oblizać się – oblizywać się  spotkać – spotykać 

opuszczać – opuścić   robić – dorobić  

obracać – obrócić   jeść – zjeść 
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II. Do podkreślonych czasowników dopisz partykułę trybu przypuszczającego 
(warunkowego). Pisz bardzo starannie i zwróć uwagę na pisownię (łączną  
lub rozdzielną)! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
 
Mój Boże, jak bardzo chciałbym(0) być koniem. 

Gdyb_______(7) tylko zobaczył, że zamiast nóg i rąk mam kopyta, z tyłu ogon i autentyczną 

końską głowę - natchmiast udał_______(8) się do urzędu mieszkaniowego. 

- Proszę o nowoczesne, duże mieszkanie – powiedział______(9). 

Niech pan złoży podanie i czeka na swoją kolej. 

Ha! Ha! – zaśmiał________(10) się. Czy panowie nie wiedzą, że ja nie jestem takim sobie, 

szarym człowiekiem? Ja jestem kimś innym, kimś ekstra! 

I zaraz otrzymał_______(11) nowoczesne, duże mieszkanie z łazienką. 

Występował________(12) w kabarecie i nikt ________(13) nie mógł powiedzieć, że jestem 

niezdolny. Nawet wtedy, gdy_______(14) moje teksty były niedobre. Przeciwnie. 

- Jak na konia, to znakomite – chwalono______(15) mnie. 

Może ______(16) mnie doceniono. 
 

Sławomir Mrożek - Chcę być koniem 
 

  
 
 

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. 
 
 
 
Ewa:  Cześć! 

Piotrek: A! Ewa! Cześć! Co u (0) ciebie słychać? 

Ewa: W zeszłym miesiącu wyszłam ___(17) mąż za Jarka. Jesteśmy bardzo 

szczęśliwi! 

Piotrek: Gratuluję! W czasie studiów Jarek był moim najlepszym kolegą. Cieszę się 

bardzo, że ożenił się ___(18) tak wspaniałą dziewczyną. Pozdrów go ode mnie! 

Ewa:  Dziękuję. A może znalazłbyś chwilę czasu i odwiedził nas jutro albo pojutrze? 

Piotrek: Dziękuję ____(19) zaproszenie, ale ____(20) piątek wyjeżdżam ____(21) dwa 

miesiące _____(22) Budapesztu i mam wiele spraw do załatwienia  

_____(23) wyjazdem. 

Ewa:  W takim razie musisz się odezwać, jak tylko wrócisz do Krakowa. 

Piotrek: Oczywiście. Raz jeszcze gratuluję i do zobaczenia po moim powrocie! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

Jelenia Góra słynie z wielu zabytków, ale najwięcej emocji wzbudzają ruiny dawniej 

potężnego zamku (0) (potężny zamek) Chojnik wzniesionego w połowie XIV w.  

przez Bolka II, ostatniego Piasta z linii świdnicko-jaworskiej. Dzieje się tak za sprawą 

rycerzy-duchów, w ________________________(24) (księżycowe noce) objeżdżających 

pozostałości ____________________________(25) (dawna twierdza). Rodowodu tych 

widm trzeba szukać zapewne w XV w., kiedy zamkiem władali Schaffgotschowie, którzy ze 

swej tutejszej siedziby wyruszali na rabunkowe wyprawy. Nikt nie mógł im zagrozić, bo 

zamek, położony na szczycie _____________________________(26) (strome wzgórze),  

był nie do zdobycia. _____________________________(27) (Bezkarni rabusie) zgromadzili 

ogromne skarby, od czego córce jednego z nich, Kunegundzie, przewróciło się w głowie. 

___________________________(28) (Rozkapryszona panna) oświadczyła, że wyjdzie 

tylko za tego, który konno, w ciężkiej zbroi, objedzie dookoła koronę zamkowych murów. 

Wielu młodzieńców skuszonych wdziękami panny próbowało tej 

___________________________(29) (karkołomna sztuka). Bezskutecznie - spadali  

w przepaść. Po jakimś czasie poszła za nimi i Kunegunda: popełniła samobójstwo z rozpaczy 

i wstydu. Był ku temu jednakże powód - znalazł się rycerz, któremu udało się bez szwanku 

objechać mury Chojnika, po czym oświadczył, że była to tylko sztuka dla sztuki, a on sam nie 

chce mieć nic wspólnego z _____________________________(30) (okrutna dziewczyna). 

 
 

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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LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2007. május 24. 8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. Kobiety jeżdżą ostrożniej niż mężczyźni. (+) 

1. Kobiety, w 2004 roku, były sprawczyniami zaledwie 16 procent wypadków 
drogowych w Polsce.  

2. 
Zimą na drodze nigdy nie wolno zapominać o wzmożonej ostrożności, 
przede wszystkim należy jeździć wolniej i zachowywać większe odstępy  
od innych samochodów. 

 

3. Latem powinniśmy jeździć na oponach zimowych.  

4. Ciśnienie w kołach sprawdzamy wodomierzem.  

5. Przed sezonem zimowym zlećmy kominiarzowi sprawdzenie hamulców  
w naszym aucie.  

6. Zimą należy używać tylko zimowego płynu do spryskiwaczy.  

7. Zimą każdy kierowca powinien mieć w aucie skrobaczkę do szyb  
i odmrażacz do zamków.  

8. Skuteczną praktyką jest nacieranie uszczelek drzwi kremem pod oczy - 
dzięki temu drzwi auta nie przymarzną.  

9. Ważny jest odstęp od pojazdu przed nami - minimum to 15 metrów.  

10. Łańcuchy zakłada się na koła napędowe.  

 
 
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. 
 

Zasadniczo reklama powinna pełnić funkcję informacyjną i opisywać produkt oraz jego 
zalety, zachęcając tym samym do zakupu. Jednak współczesne reklamy zdecydowanie 
przekraczają te granice. Można powiedzieć, że nie sprzedają już tylko materialnego 
produktu, ale też pewne wartości, idee i marzenia (0). Zapewniają nas na przykład, iż po 
wypiciu określonego napoju, który ma rewelacyjny smak i pobudza nasz organizm, 
nabierzemy cudownej mocy pozwalającej nam latać. Obietnice takiej reklamy oczywiście 
nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie oznacza to, że reklama 
______________________(11). Po prostu często pojawiają się w niej elementy 
______________________(12). Wspomniany napój z pewnością posiada walory smakowe 
i orzeźwiające. Brak mu jednak właściwości magicznych i dla przeciętnego odbiorcy reklam 
jest to oczywiste. Nie traktuje on poważnie wszystkich treści, odróżniając fikcję 
od _________________(13). Istnieje jednak pewna grupa odbiorców niezdolnych do takiego 
rozróżnienia. Są to przede wszystkim ___________________(14) w wieku przedszkolnym, 
które cechuje łatwowierność. Wierzą więc zarówno we wróżki i krasnoludki, jak i w to, 
co widzą na ekranie. Czasami jest to bardzo ____________________(15). Zdarza się 
bowiem, że nasze pociechy, sugerując się wyczynami telewizyjnych bohaterów, naśladują 
ich postępowanie. Pod wpływem reklam dzieci nabierają też chęci kupowania rozmaitych 
produktów, takich jak na przykład ___________________(16), które nie zawsze są zdrowe 
i nie zastąpią szklanki mleka, tak jak twierdzi spot reklamowy. Bywają również momenty, 
kiedy dziecko uświadamia sobie, że wymarzony ___________________(17) nie jest tak 
doskonały, a czekoladka nie smakuje tak, jak sobie wyobrażało, i zaczyna wątpić 
w autentyzm opinii dorosłych. Aby uniknąć takich sytuacji, należy nauczyć swoje pociechy 
krytycyzmu wobec treści reklamowych. Nie rozumieją one jeszcze mechanizmów 
stosowanych w reklamie i są wobec nich ____________________(18). Warto więc oglądać 
_________________(19) telewizję i analizować to, co widzimy na ekranie, pokazując, 
co jest prawdziwe, a czemu nie należy ślepo ___________________(20). 

 
Koniec zadania drugiego. 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. max. elért 
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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. Od ponad dwóch lat Marii udaje jej się utrzymać wagę: 

A) 55 kg przy 183 cm wzrostu 

B) 55 kg przy 163 cm wzrostu 

 
21. Problemy z nadwagą zaczęły się po: 

A) wypadku samochodowym 

B) urodzeniu dziecka 

 
22. Maria tyła bo jadła zbyt wiele: 

A) słodyczy 

B) warzyw 

 
23. Maria nosiła ubrania o rozmiarze: 

A) 42 

B) 46 

 

24. Maria ważyła prawie: 

A) 80 kg 

B) 70 kg 

 

25. „Deski” to: 

A) drewno cięte na wymiar 

B) chrupkie pieczywo 

 

 

 

26. Podczas terapii odchudzającej, Maria ostatni posiłek jadła około godziny: 

A) 17.00 

B) 18.00 
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27. Maria pilnowała, żeby nie przyjmować więcej niż: 

           A) 1200 kalorii dziennie 

           B) 2000 kalorii dziennie 

 

28. Maria musiała zmienić styl życia. Zaczęła regularnie uprawiać: 

A) kajakarstwo 

B) aerobic 

 

29. Teraz, po diecie odchudzającej, gdy Maria ma ochotę na czekoladę to: 

A) przypomina sobie jej smak i to jej wystarcza 

B) zjada tabliczkę czekolady, a potem biega dwie godziny po parku 

 

30. Maria bardzo rzadko, od święta je: 

A) pomarańcze 

B) chleb 

 

Koniec zadania trzeciego. 

To było ostatnie zadanie. 

Koniec egzaminu. 

 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

B           
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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  

 
 

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 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 megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát!
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I. Zadanie pierwsze. 

 
 
Twój ulubiony bohater literacki lub filmowy szuka nowego interesującego zajęcia. Przejrzał 

strony internetowe wielu fundacji, znalazł na nich ciekawe projekty do których realizacji 

chciałyby się włączyć. Pierwszym warunkiem jaki musi spełnić, to przedłożyć komplet 

dokumentów. W związku z tym, Twój ulubiony bohater literacki lub filmowy poprosił Cię  

o opinię, czyli pismo użytkowe, które posiada pewne stałe elementy treści. Są nimi: 

1) imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia osoby, której opinia dotyczy 

2) uporządkowany opis cech charakteru osoby opiniowanej 

3) poparcie (bądź odmowa poparcia) piszącego opinię dla osoby opiniowanej, wraz  

z uzasadnieniem 

4) podpis osoby opiniującej (imię, nazwisko, stanowisko) 

5) data wystawienia opinii. 

Pamiętaj, że opinia zawsze jest pisana z jasno określonym przeznaczeniem: ktoś stara się  

o pracę czy stypendium. Wybór informacji dotyczących danej osoby trzeba zatem dostosować 

do celu i adresata – przyszłego czytelnika opinii; dlatego też sam wymyśl wszystkie dane 

dotyczące fundacji i projektu, który chce zrealizować Twój bohater. 

Opinia musi składać się z 100 – 150 wyrazów. Nie zapomnij o specyficznym układzie 

graficznym takiego pisma. Wykorzystaj całą następną stronę. 
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II. Zadanie drugie. 

Uważnie przeczytaj treść obu zadań. Wybierz i napisz tylko jedno zadanie - A) lub B)! 
 
A) Napisz tekst argumentacyjny na temat: „Sport to zdrowie”. 
Pamiętaj, że taki tekst ma przede wszystkim cel perswazyjny. Autor (czyli Ty) musi wyraźnie 
sobie uświadomić, do jakiej tezy chce przekonać czytelnika, a następnie zadbać o to, by dobór 
i kolejność przytaczanych argumentów były jak najbardziej odpowiednie, to jest skuteczne. 
Skuteczność argumentacji jest ściśle związana z liczbą podanych argumentów. Im więcej 
argumentów, tym dla argumentacji lepiej – niestosowne jest jednak koncentrowanie się  
na uzasadnieniu tez oczywistych. Niezbędna jest także przy pisaniu tekst argumentacyjnego: 
precyzja, spójność, używanie pojęć ścisłych, dbałość o jasność wywodu, przestrzeganie zasad 
logiki. Należy wziąć pod uwagę to, iż wśród stosowanych technik i środków 
wykorzystywanych w przekonywaniu - jedne odwołują się do logiki, inne do emocji, jeszcze 
inne są zorientowane na wiedzę i doświadczenia czytelnika. 
Tekst musi zawierać 200-250 wyrazów. 
 
B) Jesteś redaktorem jednego z kolorowych pism dla młodzieży. Dziś masz dyżur 
dziennikarski i odpowiadasz na listy. Napisz do Aleksandry. Pamiętaj, że Twój list musi 
zawierać 200-250 wyrazów, a pismo ma mieć odpowiednią dla listu tradycyjnego formułę. 
Poniżej treść listu, na który masz odpowiedzieć: 
 

                                                                               Kraków, dn. 15 maja 2006 r. 
 

Droga Redakcjo, 
Proszę o pomoc! 
Jestem uzależniona od telefonu komórkowego – przyznaję to z całą 
świadomością! Jeszcze dwa lata temu umiałam się bez komórki obejść, teraz 
bez niej czuję się jak bez ręki. Zabieram ją wszędzie, nawet do łazienki  
i toalety. Czuję się nieswojo gdy jej nie mam, odczuwam lęk z powodu jej 
braku. Próbowałam ją zostawiać w domu, ale to nie przynosiło żadnego 
skutku. Myślałam o niej cały czas. Pożyczałam wtedy komórki  
od znajomych, bo pragnęłam kontaktu z tym „niezwykłym” urządzeniem. 
Z komórką czuję się pewnie. Wiem, że zawsze mogę z niej skorzystać; 
zadzwonić i uprzedzić, że zmieniłam plany lub, że się spóźnię. Pisanie  
SMS-ów to spora frajda, a otrzymywanie ich jeszcze większa. 
Od jakiegoś czasu obserwuję, że inni oceniają mnie przez pryzmat tego, jaki 
model komórki posiadam i w jaki sposób z niej korzystam. Lubię być  
na czasie, więc i moje telefony są bardzo nowoczesne. Ponieważ jestem 
maturzystką, nie zarabiam pieniędzy, moi rodzice bardzo się denerwują, gdy 
proszę ich o nowy aparat telefoniczny. Mama robi awantury, a ojciec całymi 
godzinami rozprawia, że tak nie można, że do niczego taki styl życia nie 
prowadzi. Wtedy obrywa mi się jeszcze za to, że wydaję ich ciężko zarobione 
pieniądze na doładowywanie karty, i że to wszystko na nic, bo i tak nie mam 
nic ciekawego do powiedzenia: w ogóle, ani przez ten telefon. 
Droga Redakcjo, co ja mam teraz zrobić? 
Z góry dziękuję, za każdą radę. 
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. 
                                                                   Aleksandra Kowalska z Krakowa 
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