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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. 
 
Dla uczniów klas trzecich liceów i czwartych techników nastał właśnie czas studniówek.  
Jak wiadomo, słowem studniówka określa się tradycyjnie bal czy zabawę, które odbywają się 
mniej więcej sto dni przed egzaminem maturalnym, zwanym krócej maturą. Sam wyraz 
matura zapożyczyliśmy z języka niemieckiego die Matura, ale wywodzi się ono z łaciny,  
od przymiotnika maturus, co znaczy dojrzały. Dlatego często na maturę mówi się, że jest to 
egzamin dojrzałości. Maturą nazywa się ponadto świadectwo zdania takiego egzaminu, które 
upoważnia do odbywania studiów wyższych. Ale wróćmy do rzeczownika studniówka. 
Początkowo uważano go wyłącznie za twór potoczny, morfologicznie zrost pochodzący  
od liczebnika głównego sto i formy dniówka (od dzień). Ponieważ jednak wyrażenie sto dni 
przed maturą okazało się zbyt długie i niewygodne w użyciu, z czasem zaś człon dniówka 
nabrał charakteru neutralnego, zaczął znaczyć: dzień pracy objętej wynagrodzeniem oraz 
wynagrodzenie otrzymywane za dzień pracy – w końcu upowszechnił się wyraz studniówka 
jako nazwa balu uczniów klasy maturalnej na sto dni przed egzaminem dojrzałości i na dobre 
wszedł do polszczyzny ogólnej. Współcześnie Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN 
(Warszawa 2004, s.1116) podaje byśmy na co dzień posługiwali się wyłącznie formą 
studniówka, a nie: stodniówka. Dawniej istniały w obiegu oboczne przymiotniki stodniowy  
i studniowy, odnotował je bowiem Słownik języka polskiego, tzw. warszawski z 1915 r.,  
(t.VI, s.425). 
Być może nie wszyscy wiedzą, że po zdanej maturze odbywał się kiedyś bal uczniów  
i nauczycieli zwany komersem, z łaciny commercium przez francuski commerce, niemiecki 
Kommers. Ów obyczaj pielęgnowano jeszcze do końca lat siedemdziesiątych XX wieku,  
a wcześniej nazywano tak również uroczysty bal organizowany przez uczniów kończących 
szkołę podstawową bądź gimnazjum. 
 
Angorka, nr 4, 2013, s.4 
 

0. 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum, liceum i technikum 
przygotowują się do swojego pierwszego w życiu balu, zwanego 
bocianim. 

F 

1. 
Studniówka to bal lub zabawa, która odbywa się mniej więcej sto dni 
przed egzaminem maturalnym. 

 

2. Przymiotnik maturus, co znaczy dojrzewać.  

3. 
Dniówka – to dzień pracy zarobkowej; też: wynagrodzenie za jeden dzień 
pracy. 

 

4. Potocznie mówi się studniówka, ale prawidłową formą jest stodniówka.  

5. Komers to bal uczniów kończących szkołę.  

 

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

A 
relaks. Zamiast sprzątać perfekcyjnie, spróbuj robić to „wystarczająco dobrze”. Jeśli nie 
potrafisz sama ocenić 

B 
zadaniowo. Nie podrywaj się natychmiast, kiedy tylko zobaczysz warstewkę brudu. 
Twój cel to zaoszczędzenie energii, którą do tej pory traciłaś z powodu złych nawyków. 
Przygotuj dwie listy. W pierwszej 

C 
„Nie umiem odpocząć, gdy wokół panuje bałagan. W rezultacie cały czas zmywam, 
wycieram kurze i układam rzeczy. Bardzo mnie to męczy, ale nie potrafię przestać.” 
Zastanów się, dlaczego tak ci zależy 

D efektów swojej pracy, poproś o to siostrę 

E 
wynik! Nie uciekaj w sprzątanie od problemów codzienności. Zapytaj, jak rodzina 
odbiera twoje zamiłowanie 

F 
lub koleżankę. Gdy zdasz sobie sprawę, że utrzymanie wyśrubowanych standardów 
może być nierealne, łatwiej ci będzie 

G 
które dadzą najbardziej widoczny efekt. Wyznacz maksymalny limit minut 
poświęconych sprzątaniu. Presja czasu pomoże ci skoncentrować się na konkretnej 
pracy. Zgraj zadania, które możesz wykonywać w tym samym czasie. 

H na wysprzątanym mieszkaniu. Czy nie utożsamiasz jego czystości z byciem idealną 

I 
do porządku. Być może wolałaby, abyś więcej czasu spędzała z nimi. Jeśli okaże się, że 
twój przymus sprzątania również stał się dla nich uciążliwy, postaraj się skupić bardziej 
na relacjach 

K 
z bliskimi. Gdy priorytetem stanie się rozmowa lub wspólny spacer, kwestia kurzu na 
półkach zejdzie na dalszy plan. Do sprzątania podejdź 

L 
z nich spiszesz rzeczy do posprzątania każdego dnia. W drugiej te, o które możesz dbać 
rzadziej. W każdym tygodniu gruntownie sprzątnij jedno pomieszczenie. Planując, skup 
się na tych działaniach, 

M 
żoną i matką? Może porządek stał się wyznacznikiem twojej wartości jako kompetentnej 
osoby? Piszesz, że jesteś 

N odpuścić i pomyśleć: trzy czwarte dotychczasowej normy to świetny 

O 
zmęczona, a przecież im więcej wysiłku wkładasz w porządki, tym mniej czasu zostaje 
ci na 

 

 
http://kobieta.interia.pl/uczucia/psychologia/news-obsesyjnie-
sprzatam,nId,1030132?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome z dnia 25.09.2013 r. 

 

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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III. Dobierz do pytań dziennikarki odpowiednie odpowiedzi Mariusza Czerkawskiego – 
polskiego hokeisty grającego w lidze NHL. Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. Nie wolno nic 
wpisywać w szare pola. 

 
 
 

0. 

Jest Pan jednym z nielicznych polskich sportowców, którzy zrobili wielką 
międzynarodową karierę. Mógł Pan żyć w każdym pięknym miejscu na świecie, 
a jednak wrócił Pan do Polski. 

19. To była nostalgia czy patriotyzm? 

20. 

Kiedy po dziewiętnastu latach kariery, sukcesów, ale też ciężkiej pracy 

i  wyjątkowej dyscypliny, której było podporządkowane Pana życie,  przeszedł Pan 

na emeryturę, to co było najbardziej szokujące w tak zwanym życiu codziennym? 

21. 

W swojej książce „Życie na lodzie” pisze Pan, że zna wiele sportowych małżeństw, 

które rozpadły się, bo nie wytrzymały emocji, jakie towarzyszą przejściu 

na sportową emeryturę. Panu i żonie Emilii się udało. 

22. Czy Pana żona jest teraz szczęśliwsza, kiedy ma Pana blisko na co dzień? 

23. Ma Pan szczęście w życiu? 

24. 
Śni się Panu czasami lód i krążek? Pytam, bo wiem, że Pan nie porzucił sportu tak 

naprawdę. 
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Odpowiedzi Mariusza Czerkawskiego – polskiego hokeisty grającego w lidze NHL: 
 

A W hokeja już co prawda nie gram, ale staram się żyć aktywnie. Kiedyś bardzo dużo grałem w tenisa. 
Miałem nawet takie marzenie, żeby wygrywać turnieje. Ale te marzenia nagle się rozmyły, bo 
zaraziłem się miłością do golfa. To jest niesamowite, ale śni mi się gra w golfa – przechodzenie 
różnych dołków, strategia pola – o wiele częściej, niż kiedykolwiek śniłem o hokeju. Golf dał mi 
poczucie, że mam drugą dyscyplinę, o której ciągle myślę: układam sobie treningi, planuję turnieje. 
Właśnie wróciłem z mistrzostw Polski. Dostałem drugie życie w tej golfowej rywalizacji. 

B Kiedy kończyłem karierę, znaliśmy się z Emilią sześć lat. Byliśmy młodym małżeństwem. 
Niektórzy moi koledzy, kiedy odchodzili ze sportu, mieli nastoletnie dzieci. Wtedy jest inaczej. 
Poza tym szalenie ważne jest, jaką masz kobietę u boku. Nam wszystko fajnie się ułożyło. Przez rok 
po zakończeniu mojej kariery jeździliśmy po świecie, poużywaliśmy życia. Poczuliśmy, że jest to 
dobry czas na zostanie rodzicami. Emilia zaszła w ciążę. W oczekiwaniu na syna urządzaliśmy 
nasze mieszkanie. Kiedy urodził się Iwo, całe życie zaczęło kręcić się wokół niego, spełnialiśmy się 
jako rodzice. 

C Z Iwem jestem na co dzień, jestem bardzo z nim związany. Wie, że tata był hokeistą. Nie widział 
mnie na lodzie, ale mam mnóstwo nagranych meczów i kiedyś razem je obejrzymy. Próbuję 
zaszczepić w nim miłość do sportu. Uważam, że sport jest wspaniały, kształtuje charakter, 
więc jakby Iwo został sportowcem, byłoby świetnie. 

D Ona była jedną z tych osób, które mnie zagrzewały do tego, żebym nadal grał, żebym dawał z siebie 
więcej. Emilia nigdy nie namawiała mnie, bym zrezygnował z hokeja. Przez wiele lat towarzyszyła 
mi wszędzie i to mi się podobało. Byliśmy bardzo blisko ze sobą. Emilia przyzwyczaiła się, 
że często się przemieszczaliśmy, więc ta nasza dzisiejsza stabilizacja, nasz własny dom, a nie 
wynajmowany, jest dla nas obojga fajną radością. 

E Wszystko po trochu. Tu żyją najbliżsi mi ludzie: moja rodzina, przyjaciele, których znam 
od dzieciństwa, tu są moje korzenie. Ale z drugiej strony miałem 19 lat, kiedy wyjechałem sam 
do Szwecji. Wydawałoby się, że im dłużej żyję za granicą, tym ta więź z Polską będzie słabsza, 
a wcale tak nie było. Tęsknota w ogóle się nie zmieniła. 

F Myślę, że moje życie jest wypadkową dwóch rzeczy: ciężkiej pracy i determinacji, ale również 
szczęścia. W życiu prywatnym szczęściem jest to, że mam dwoje zdrowych dzieci, że trafiłem 
na żonę i przyjaciółkę w osobie Emilii, że tworzymy szczęśliwą rodzinę. Natomiast w życiu 
zawodowym szczęśliwie omijały mnie ciężkie kontuzje. Przecież milimetry dzieliły mnie od utraty 
oka. Przez te lata napatrzyłem się na kontuzje, jakie mieli chłopcy. Oczywiście niektórzy sławni 
sportowcy mówią, że im więcej trenują, pracują, tym więcej mają szczęścia. I coś w tym jest. 

G Ma pani rację. Mieszkałem za granicą prawie 17 lat. Kiedy żegnałem się z hokejem i kończyłem 
karierę, miałem lat 36, więc można powiedzieć, że prawie połowę życia spędziłem za granicą, 
ale zawsze chciałem wracać do Polski. Co roku, po każdym sezonie musiałem wrócić choć na kilka 
tygodni. Uwielbiałem spędzać w Polsce lato, czułem, że kiedyś tu właśnie będzie mój dom. 

H Wcześniej żyłem tylko sportem, co oznaczało, że ja robię swoje: ćwiczę, trenuję, gram, a cała reszta 
jest temu podporządkowana. Kiedy wyjeżdżałem do różnych krajów na kontrakty, wszystko miałem 
załatwione. Byłem w jakimś sensie prowadzony za rękę. Pierwszy rok po zakończeniu kariery 
przeleciał mi bardzo szybko. Nagle miałem mnóstwo czasu, żeby podróżować po świecie, zwiedzać, 
oglądać, posiedzieć sobie gdzieś kilka tygodni, bez treningów, bez reżimu. Mogłem robić, co mi się 
chciało. 

 

      www.gala.pl/wywiady-i-sylwetki/mariusz-czerkawski-przestalem-snic-o-hokeju-8897?strona=1 z dnia 25.09.2013 r. 
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IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 
Prawidłową odpowiedź (właściwą literę) wpisz do tabeli. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Ochrona oczu przed słońcem jest ważniejsza zimą niż latem. Powodem jest śnieg. Biała tafla 

działa jak lustro, odbijając aż osiemdziesiąt pięć procent światła docierającego z naszej 

gwiazdy na Ziemię. Najgorzej pod tym względem wygląda sytuacja w górach, gdzie  

z powodu rzadszego powietrza oraz mniejszego kąta, pod jakim patrzymy na słońce, jego 

działanie bardziej nam doskwiera. To także realna groźba czasowego, a nawet trwałego 

uszkodzenia wzroku – ostrzegają okuliści. Już po dwóch godzinach zabawy na śniegu przy 

pełnym słońcu może dojść do ostrego zapalenia spojówek i uszkodzenia rogówki – twierdzi 

dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek. Istotne jest noszenie okularów przeciwsłonecznych  

z odpowiednim filtrem zatrzymującym szkodliwe promieniowanie. Najlepsze są nie takie  

z czarnymi, ale ciemnobrązowymi, szarozielonymi lub granatowymi szkłami, bo one nie 

powodują rozszerzenia źrenicy, chroniąc wnętrze gałek ocznych. W szybkę z filtrem powinny 

być także wyposażone każde narciarskie gogle. 

 
Angorka, nr 4, 2013, s.4 

 
 
0.  Najważniejsza jest ochrona oczu przed słońcem: 
 A) wiosną 

B) latem 
C) jesienią 
D) zimą 

 
25.  Biała tafla śniegu odbija aż 85 procent światła docierającego: 

A) z Marsa na Ziemię 
B) ze Słońca na Ziemię 
C) z gwiazdy betlejemskiej na Ziemię 
D) z gwiazdki choinkowej na podłogę 
 

26.  W górach powietrze jest: 
A) rzadsze 
B) czyste 
C) chłodne 
D) zanieczyszczone 

 
27.  Już po dwóch godzinach zabawy na śniegu przy pełnym słońcu, bez odpowiedniej ochrony 

oczu może dojść do: 
 A) zapalenia płuc i oskrzeli 

B) zapalenia opon mózgowych 
C) zapalenia spojówek i uszkodzenia rogówki 
D) wypalenia zawodowego 
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28.  Oczy możemy chronić poprzez noszenie: 
 A) tylko markowych okularów 

B) okularów przeciwsłonecznych z odpowiednim filtrem zatrzymującym szkodliwe 
promieniowanie 

C) okularów korekcyjnych 
D) soczewek okularowych 

 
29.  Aby nie powodować rozszerzania się źrenic i chronić wnętrza gałek ocznych używaj: 

A) czapki z daszkiem 
B) kolorowych szkieł kontaktowych 
C) różowych okularów 
D) okularów z ciemnobrązowymi, szarozielonymi lub granatowymi szkłami 

 
30.  Gogle to: 

A) okulary z nietłukącego się materiału, z oprawą przylegającą do twarzy używane na 
przykład przez narciarzy 

B) wyszukiwarka internetowa 
C) nazwa hełmów używanych między innymi przez strażaków, górników, sportowców 
D) kierowanie na coś, na kogoś wzroku 
 
 
 
 
 
 

0. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

D       
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 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. 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. Utwórz stopień wyższy od podanych w nawiasach przymiotników i wpisz je  
w odpowiednie miejsce. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać 
w szare pola. 
 
 
S. R. Dobrowolski „Być może” 
 
Być może, gdzie indziej są ziemie piękniejsze (0) (piękne) 

i noce gwieździstrze i ranki ________________,(1) (jasne) 

być może, __________________(2) (bujna), zieleńsza jest zieleń 

i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. 

Być może, gdzie indziej… lecz sercu jest droższa 

piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. 

Są zmierzchy na fiordach i cienie piramid, 

i zorze polarne i sen pod palmami, 

stubarwne motyle, baśniowe ogrody 

i miasta w ogrodach cudownej urody. 

Być może, gdzie indziej… lecz sercu jest droższa 

piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. 

Być może, być może, że wszystko gdzieś _____________(3) (dobre) 

i ptaki, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze, 

że były gdzieś nawet _________________(4) (szczęśliwe) narody 

i drzewa ____________________(5) (wdzięczne) od wierzby u wody. 

Być może, gdzie indziej… lecz sercu jest _____________ (6) (droga) 

piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. 

 
http://zwiedzaj.blogspot.com/2010/08/s-r-dobrowolski-byc-moze.html z dnia 25.09.2013 r. 
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II. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie gramatycznej 
zachowując liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0).  
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
 
Pierwszy Boeing 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych (0) (Linie Lotnicze) LOT 

wylądował 15 listopada 2012 r. na _________________________________(7) (warszawskie 

lotnisko) Chopina. W trakcie rejsu przez Atlantyk maszynę pilotowało czterech 

_______________________________(8) (polscy kapitanowie). Podczas startu i lądowania 

za sterami siedzieli amerykańscy piloci - instruktorzy. Polski przewoźnik stał się pierwszą  

w Europie ________________________(9) (linia lotnicza), która ma w swojej flocie tego 

typu maszynę. W swój pierwszy komercyjny rejs z pasażerami Dreamliner PLL LOT poleciał 

14 grudnia z Warszawy do Pragi. Przez następnych kilka miesięcy podróżować nim można 

było do ośmiu ______________________________(10) (europejskie miasta), w tym także 

do Budapesztu. Polska zamówiła osiem takich samolotów. Są w nich trzy klasy: biznes z 18 

___________________________(11) (fotele rozkładane) do pozycji leżącej, klasa premium 

economy mieszcząca 21 foteli oraz klasa ekonomiczna z 213 miejscami. We wszystkich 

_____________________(12) (trzy klasy) są wbudowane w oparcia foteli monitory. Podczas 

lotu można na nich, bez ____________________________(13) (dodatkowe opłaty), oglądać 

filmy, grać w gry wideo, a także słuchać muzyki. Podróżni będą korzystać z nowego menu. 

Boeing 787 Dreamliner, zbudowany jest głównie z ___________________________(14) 

(materiały kompozytowe). To pierwszy samolot ___________________________(15) 

(średni rozmiar), który może latać na dalekich trasach. Zasięg maszyny wynosi od 14 do 15 

tysięcy kilometrów. Można nią polecieć bezpośrednio z Warszawy do 

______________________(16) (Nowy Jork) czy do Pekinu. Dreamliner PLL LOT może 

przewieźć jednocześnie 252 pasażerów. Rozpiętość skrzydeł B787 to 60 metrów, a długość 

maszyny wynosi 57 metrów. 

http://biznes.onet.pl/boeing-787-dreamliner-pll-lot-wyladowal-w-warszawi,18512,5305416,1,news-detal z dnia 25.09.2013 r. 
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III. Wstaw odpowiednie przyimki. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
AOS-71 to motoszybowiec z (0) napędem elektrycznym, skonstruowany _______(17) 

uczonych z połączonych sił Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej. Jedynie silnik został 

zakupiony _____(18) granicą. To jedyny taki samolot _____(19) Polsce i jeden z niewielu  

na świecie. Przede wszystkim ______(20) względu _____(21) unikalne zasilanie elektryczne. 

Jest to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, nie smrodzi, nie grzeje i nie hałasuje, ale też jest 

mało awaryjne. Silnik zapali zawsze i bez kłopotów. ______(22) tym szybowiec nie musi być 

holowany i nie potrzebuje wyciągarki, by wystartować. Litowo-polimerowe baterie ukryte  

w skrzydłach, ich rozpiętość to 17 metrów, pozwalają 450 kg maszynie wznieść się  

na wysokość ______(23) 2 km do 3 km. 

 
Angorka, nr 4, 2013, s.4 
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IV. Czasowniki niedokonane zamień na dokonane, a dokonane na niedokonane i wpisz 
je w odpowiednie miejsca zachowując poprawną formę. Przykład jest oznaczony 
symbolem (0). Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 
 
Niektóre przyszłe mężatki uważają, że przyjęcie nazwiska męża jest sprawą oczywistą, bo tak 

się dzieje od pokoleń. Poza tym chcą, żeby rodzina, czyli rodzice i dzieci miały tę samą 

godność na zasadzie „jedna rodzina - jedno nazwisko”. Coraz częściej jednak kobiety 

mówią(0) (powiedzieć): skoro jest równouprawnienie, to nie ma powodu, żeby 

____________________(24) (pozbyć) się własnego nazwiska na rzecz nazwiska męża. 

Istnieją ku temu przyczyny nie tylko światopoglądowe, ale też praktyczne. Szczególnie 

trudno pożegnać się z panieńskim nazwiskiem tym kobietom, które wiele 

____________________(25) (osiągnąć) zawodowo, więc _________________(26) 

(zdecydować) się one pozostać przy panieńskim lub przyjąć nazwisko dwuczłonowe. Inne są 

po prostu przywiązane do swojej nazwy rodowej, bo ______________(27) (związać) się z nią 

wielowiekowa tradycja, świadczy o dobrym pochodzeniu, bądź też po prostu ładnie brzmi. 

Złotym środkiem jest dołączenie do panieńskiego nazwiska męża. Jeżeli małżonek posiada 

nazwisko dwuczłonowe, a żona chce je połączyć ze swoim to wówczas decyduje ona  

o wyborze członów, które mają wejść do jej nazwiska, gdyż nazwiska trójczłonowe w Polsce 

są zabronione. Zdarza się, choć dużo rzadziej, że to mąż ____________________(28) 

(przyjąć) nazwisko swojej wybranki. Dzieje się tak najczęściej, kiedy jego rodowe brzmi 

nieco kompromitująco. Decyzja dotycząca nazwiska nie jest podejmowana raz na zawsze. 

Czasem dzieje się też tak, że panie w dniu ślubu chcą _____________________(29) 

(pozostawać) przy swoim nazwisku rodowym, natomiast po kilku miesiącach czy latach,  

czy po pojawieniu się dziecka chcą je zmienić. Mogą to uczynić składając odpowiednio 

umotywowany wniosek w USC. Mogą też _______________(30) (wracać) do panieńskiego. 

 
http://kobieta.wp.pl/kat,110400,title,Czy-zmienic-nazwisko-po-slubie,wid,15896834,wiadomosc.html z dnia 25.09.2013 r. 
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V. Zaimki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie zachowując liczbę. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Chcesz odnieść sukces zawodowy i ułatwić sobie życie? Otwórz się na ludzi!  

Ci z nas (0) (my), którzy potrafią zbudować własną, liczną drużynę, zdobywają świat.  

Co _____ (31) (my) daje sieć znajomych i kontaktów? Nieocenione korzyści! Pomyśl: 

szukasz pracy, przeglądasz ogłoszenia w gazecie, ale też mówisz o tym znajomym  

i przeważnie okazuje się, że ktoś słyszał o wolnym etacie, a ktoś inny zna kogoś, 

poszukującego osoby o _______(32) (twoi) kwalifikacjach. Znajomi to doskonałe źródło 

informacji, ale też ogromne wsparcie zarówno w codziennym życiu, jak i we wszelkiego 

rodzaju kryzysach. Zorganizują pomoc, wesprą dobrym słowem, pokażą, że też przeżywają 

trudne chwile. Nie warto działać według zasady: „Nie będę nikogo obarczać ________(33) 

(moje) problemami, ze wszystkim poradzę sobie sama”. To błąd! Warto zbudować wokół 

siebie grupę wsparcia, bo dużo więcej może zrobić zespół niż jeden człowiek! 

______(34) (Ci), którzy potrafią zjednywać sobie ludzi i współpracować, zdobywają szczyty. 

Ludzie czują się bezpieczniej, gdy mogą na kimś, kto mieszka w pobliżu, polegać i liczyć  

na _______(35) (on) pomoc, nawet w najbardziej prozaicznych sprawach. Wiele osób wierzy 

w to, że wsparcie rodziny wystarczy. Owszem, rodzina jest ważna, ale kiedy trzeba podjąć 

trudną decyzję, kiedy przeciwności się piętrzą lub konieczne jest szybkie i kompleksowe 

działanie, wtedy przyda się wsparcie życzliwej osoby, najlepiej spoza rodziny, nieuwikłanej 

w ________(36) (nasze) problemy, bezstronnej. 

 
 

http://kobieta.interia.pl/uczucia/news-zbuduj-wokol-siebie-siec-zyczliwych-
ludzi,nId,994065?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome z dnia 25.09.2013 r. 
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II. Nyelvhelyesség 
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III. feladat 7   
IV. feladat 7  
V. feladat 6   

Feladatpont összesen 36   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. 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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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 wykonywać 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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Zadanie I. 

Posłuchaj tekstu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. 
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Rok 2013 jest przełomowy: po raz pierwszy w historii sprzeda się więcej smartfonów niż zwykłych 
telefonów (0). Innymi słowy, noszenie komputera w kieszeni staje się normą. A jedno kliknięcie 
wystarczy, żeby przywołać Google. Zapamiętywanie czegokolwiek ma zatem, przynajmniej zdaniem, 
___________________________(1) sens znikomy. Czy będą to prezydenci, czy układ okresowy 
pierwiastków, stolice państw albo tabliczka mnożenia. Nietrudno przewidzieć, że rodzice mogą 
reagować na to niepokojem i rozczarowaniem. „Te dzisiejsze dzieciaki! Czy trzeba im wszystko 
ułatwiać?” - narzekamy. Jeśli będą mieli za mało w głowach, nie będą potrafili umieścić nowych 
informacji w ______________________________(2). Istnieje jednak istotny kontrargument: w miarę 
rozwoju ludzkość porzuca niepotrzebne już umiejętności. To naturalny atrybut postępu. Posiadanie 
gotowego zasobu informacji może być czymś ważniejszym, bardziej fundamentalnym i dlatego 
powinniśmy zaciekle o niego walczyć. Sytuacja nie jest nowa, a przynajmniej już raz działo się coś 
bardzo podobnego: kiedy pojawiły się ____________________________(3), nauczyciele i rodzice 
niepokoili się, że uczniowie stracą umiejętność wykonywania _____________________________(4) 
za pomocą papieru i ołówka. Przez setki pokoleń uczyliśmy podstaw matematyki, a teraz mielibyśmy 
całkowicie zdać się na maszyny? Okazaliśmy się na to gotowi. Dziś niemal powszechnie wolno 
używać na lekcjach kalkulatorów. Wolno się nimi posługiwać także podczas egzaminów - a nawet się 
do tego zachęca. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że najważniejsza jest ________________ 
_______________(5) oraz rozwiązywania problemów; a nie wykonywanie ________________ 
_______________(6). Kalkulatory nigdy nie przestaną nam towarzyszyć. Dlaczegóż zatem nie zlecić 
im czarnej roboty; dając tym samym uczniom więcej czasu na zgłębianie bardziej złożonych 
zagadnień, czy rozwiązywanie trudniejszych problemów? Być może w podobny sposób wkrótce 
uznamy, że zapamiętywanie faktów już nie należy do zadań __________________ 
__________________(7) czy studenta. Może powinniśmy pozwolić smartfonom przywoływać 
potrzebne informacje, a uczniom - skupiać się na rozwijaniu umiejętności analitycznych: logicznych, 
interpretacyjnych, twórczego rozwiązywania problemów oraz personalnych (motywacji, 
samokontroli, tolerancji)? Oczywiście chodzi o całe ___________________________(8). Zawsze 
będziemy musieli zapamiętywać informacje, których codzienne wyszukiwanie byłoby zbyt 
kłopotliwe lub czasochłonne: wyniki najprostszych działań arytmetycznych, pisownię powszechnie 
używanych wyrazów, topografię własnego miasta. Bez _________________________________(9) 
nie radzilibyśmy sobie dobrze w pracy, relacjach międzyludzkich czy rozmowach. Lecz czy nam się 
to podoba, czy nie, w końcu najpewniej przyznamy, że całą resztę czeka los kaligrafii, 
______________________________(10) i dzielenia w słupkach. Potrzebując bardziej szczegółowych 
informacji, będziemy sięgać po telefony – przynajmniej dopóki nie wszczepimy sobie jeszcze 
sprawniejszych urządzeń bezpośrednio do mózgu. 
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Zadanie II. 
 
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. Królowa Bona wprowadziła w Polsce modę na jedzenie takich warzyw, jak 
kalafiory, selery, pory i szparagi. + 

11. Włoszczyzna to importowane z Włoch złote przedmioty.  

12. Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” wspominał o szparagach.  

13. Szparagi na polskie stoły trafiły zaledwie kilka dekad temu.  

14. Najświeższe szparagowe nowalijki kupuje się w pierwszych dniach maja.  

15. Szparagi to pierwsze pojawiające się wiosną naturalnie uprawiane warzywo.  

16. W Polsce produkujemy rocznie około sześciu tysięcy ton szparagów.  

17. Szparagi są rośliną jednoletnią.  

18. Zielone szparagi mają więcej wartości odżywczych niż białe szparagi.  

19. 
Świeżość szparagów sprawdzamy pocierając jeden szparag o drugi. Gdy wydają 
miłe skrzypienie, to znak, że są idealne. 

 

20. 
Szparagi je się surowe. Wystarczy je obrać ze skórki. Najlepiej smakują polane 
podsmażoną na maśle bułką tartą. 
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Zadanie III. 
 

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. Często zdarza się tak, że po pierwszym dniu spędzonym na stoku narciarskim dopada nas 
przeziębienie. Co wówczas mówią lekarze, że: 

A) to rzecz normalna, bo nasze ciało otrzymuje ekstremalną dawkę wrażeń. 
B) zachowujemy się jak dzieci, które na widok lodów nie mogą się powstrzymać. 

 

21. Chcąc chronić na stoku własne zdrowie powinniśmy ubierać się: 
A) w drogie kombinezony sportowe. 
B) na cebulkę, czyli wielowarstwowo. 

 

22. Koniecznie musimy mieć na stoku rękawiczki, najlepiej: 
            A) profesjonalne z odpowiednimi systemami. 
            B) z jednym palcem. 
 

23. Na stoku koniecznie powinniśmy pić: 
A) napoje rozgrzewające, na przykład herbatę z cytryną i miodem 
B) napoje energetyzujące 

 

24. Jeśli dziecko pokasłuje i ma lekki katar to: 
A) koniecznie musi zostać w domu. 
B) możemy wysłać je na stok, zaopatrując w chusteczki i maść majerankową, do smarowania 
pod nosem. 

 

25. Na stoku koniecznie trzeba posmarować twarz: 
A) olejkiem nawilżającym. 
B) kremem z mocnym filtrem ochronnym. 

 

26. Jeżdżąc na nartach musimy się dobrze i regularnie odżywiać. Najważniejszym posiłkiem jest: 
A) ciepłe śniadanie. 
B) kolacja z gorącą czekoladą. 

 

27. Wyjeżdżając gdziekolwiek, pamiętajmy o zabraniu apteczki. Powinny się w niej znaleźć: 
A) leki na serce, preparaty ziołowe, tabletki musujące, antybiotyk, bandaże, plaster. 
B) środki opatrunkowe, leki na przeziębienie, preparat przeciw gorączce, napój izotoniczny, 
środek na biegunkę, termometr. 

 

28. Herbata malinowa działa: 
A) napotnie i przeciwgorączkowo. 

             B) rozkurczająco i przeciwbólowo. 
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maximális 
pontszám
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III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 8   

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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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Zadanie I. 

 
Przeglądając w sieci ogłoszenia natrafiłeś na takie: 

Telewizja Polonia poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych odbyciem 

wakacyjnego stażu w naszej stacji w charakterze redaktora techniczno-programowego. 

Pomyślałeś, że nie możesz przegapić takiej szansy! Przecież zawsze chciałeś zostać 

dziennikarzem! 

Czytasz dalej: 

Dzięki nam poznasz proces produkcji materiałów informacyjnych i publicystycznych. 

Dodatkowo będziesz miał możliwość przygotowywania i publikowania swoich materiałów 

reporterskich na naszej antenie.  

Oczekujemy od Ciebie: 

- zapału do pracy, 

- kreatywności, 

- umiejętności sprawnego i poprawnego pisania tekstów 

- dobrej dykcji 

- komunikatywności i umiejętności pracy w zespole pod dużą presją czasu. 

 

Spełniasz wszystkie kryteria. Odpowiedz na to ogłoszenie. Pamiętaj, że Twój list będzie 

pismem oficjalnym i musi zawierać odpowiednie formy i informacje. 

W prawym, górnym rogu: umieść datę. 

W lewym, górnym rogu: swoje imię i nazwisko oraz dane teleadresowe. 

Poniżej, z prawej: dane adresata. 

Tekst właściwy z szeregiem argumentów motywujących Twój udział w stażu powinien 

odnosić się także do wymienionych w ogłoszeniu oczekiwań przyszłego pracodawcy. 

Zakończ list odpowiednim zwrotem grzecznościowym oraz podpisem. 

Pisząc pismo posługuj się fikcyjnymi danymi. Pamiętaj także, by Twój list zawierał  

120-150 wyrazów. 

 
opracowano na podstawie: www.tvp.pl/o-tvp/kariera/staz/25-miesieczny-platny-staz-jako-redaktor-technicznoprogramowy-
w-tvp z dnia 30.09.2013 r. 

 
Swój list napisz na stronie numer 4! 
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Zadanie I. 
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Zadanie II. 
 

UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! 

 
Zadanie A) 
 
Odpowiedz na e-mail: 

 

Cześć! 

Nie przyjęli mnie na medycynę. Jestem załamany! Co mam robić? Pomóż mi! 

Twój przyjaciel 

Marek 

 

Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 

 
Zadanie B) 
 
Weź udział w akcji pt.: „Co nam daje sport?” Pierwszym jej etapem jest napisanie listu, który 
zostanie opublikowany na stronie internetowej poświęconej właśnie tej akcji. 
Przemyśl swoją wypowiedź. Nie powtarzaj tych samych tez, nie powracaj do omówionych lub 
wspomnianych zagadnień. Możesz swoją wypowiedź sformułować stosując podział na punkty czy 
podtematy. 
Pamiętaj, że piszesz do internautów. Zastosuj odpowiednie, używane w sieci formy. 
 
Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 
 
 
 
 
 

Swoją pracę napisz na stronie numer 6 i 7! 
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Wpisz literę wybranego tematu: □ 
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Feladat Értékelési szempont 
maximális 
pontszám 
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I. 

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

I. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
  javító tanár 
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javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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