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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. 
 
 

Sprawne zapamiętywanie potrzebne jest nie tylko uczniom. Dzięki dobrej pamięci możemy 
sprawnie funkcjonować. Co służy pamięci i co zrobić, by pamięć była zawsze niezawodna? 
Niezbędne są treningi pamięci oraz dieta poprawiająca pracę mózgu. Pamięć jest tym co nas 
kształtuje. Jednak zdolność zapamiętywania słabnie z wiekiem. Dlatego by ją utrzymać  
w świetnej formie na co dzień rozwiązuj krzyżówki i łamigłówki, ucz się obcych słówek, 
zapamiętuj numery telefonów, tytuły książek, dowcipy, licz w pamięci. Gdy musisz 
opanować trudny materiał, zapewnij sobie odpowiednie warunki do nauki, by niepotrzebnie 
nie rozpraszać uwagi (dotyczy to zarówno włączonego telewizora, jak i bałaganu na biurku) – 
zaoszczędzisz sporo czasu. Znajdź tez swój styl pracy (o jakiej porze najlepiej się uczysz,  
w jakim pokoju). Podczas nauki angażuj kilka zmysłów: czytaj na głos, spaceruj po pokoju, 
wystukuj rytm. Doceń również swoja wyobraźnię: notuj za pomocą map myśli (technika 
tworzenia notatki przy użyciu rysunków i słów kluczy - aktywizuje obie półkule mózgowe),  
a czytając, twórz dynamiczne obrazy i zwariowane skojarzenia – dzięki temu więcej 
zapamiętasz. Żeby nie zniechęcać się do pracy, ucz się na przemian łatwiejszych  
i trudniejszych partii materiału. Pamiętaj też o systematycznych powtórkach. By utrzymać 
motywację, zawsze myśl o czekających cię korzyściach. Możesz też skorzystać z kursów 
trenujących pamięć i koncentrację. Przydają się one nie tylko uczniom, ale też osobom  
na wysokich stanowiskach. Rezultaty mogą cię zaskoczyć! Pamięć potrzebuje bodźców, nie 
służy jej monotonia i rutyna. Dlatego im ciekawsze życie prowadzisz, poznajesz nowe osoby, 
miejsca, uczysz się nowych rzeczy, jesteś twórczy, tym jest ona sprawniejsza. Mózg 
potrzebuje tlenu do działania. Dlatego regularnie uprawiaj sport. Dzięki temu zwiększa się 
przepływ krwi w mózgu i dotlenienie szarych komórek. Ćwicząc, pozbywasz się też stresu, 
który odbiera motywację i niszczy pamięć. Przed nauką wyjdź na spacer, wsiądź na rower, 
pogimnastykuj się albo chociaż zrób kilka głębokich wdechów przy otwartym oknie  
i koniecznie przewietrz pokój. To poprawi koncentrację i umysł będzie pracował wydajniej. 
Nie zapominaj też o przerwach w nauce – mózg jest zdolny do maksymalnego skupienia 
przez 40–45 minut. Właściwe odżywianie wpływa na intelektualne funkcje mózgu,  
bo stymuluje produkcje neuroprzekaźników. Dieta powinna obfitować w witaminy z grupy B 
oraz C i E, a także magnez, żelazo, cynk, potas, fosfor. Jedz zatem produkty pełnoziarniste, 
kasze, orzechy, migdały, pestki dyni i słonecznika, rodzynki, świeże warzywa i owoce. 
Unikaj słodyczy. Nie przesadzaj z kawą, mocną herbatą, colą! Wybierz wodę mineralną, 
herbatę zieloną i ziołową oraz świeżo wyciskane soki z owoców. 
 
 
Aneta Grabowska: http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/sposoby-na-dobra-pamiec-cwiczenia-dieta-ruchu-sen_36335.html  
z dnia 07.02.2015 r. 
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0. 
Pamięć, by była niezawodna wymaga odpowiednich treningów  
oraz diety poprawiającej pracę mózgu. 

P 

1. Im jesteśmy starsi tym trudniej, wolniej zapamiętujemy.  

2. 
Jeśli chcesz utrzymać swoją pamięć w dobrej formie, to rozwiązuj 
krzyżówki i łamigłówki, ucz się obcych słówek, zapamiętuj numery 
telefonów, tytuły książek, dowcipy, licz w pamięci. 

 

3. 

Podczas nauki angażuj tylko jeden zmysł. Doceń również swoją wyobraźnię, 
ale skoncentruj się tylko na jednej metodzie: notuj za pomocą map myśli 
(technika tworzenia notatki przy użyciu rysunków  
i słów kluczy - aktywizuje obie półkule mózgowe) albo czytając, twórz 
dynamiczne obrazy i zwariowane skojarzenia. Rób to tak, aby mózg nie 
otrzymywał zbyt wielu bodźców jednocześnie. 

 

4. 
Mózg potrzebuje tlenu do działania, dlatego zaleca się regularne uprawianie 
sportu. Dzięki temu zwiększa się przepływ krwi w mózgu  
i następuje dotlenienie szarych komórek. 

 

5. 

Na dobrą pamięć zaleca się jedzenie orzechów, migdałów, pestek dyni  
i słonecznika, świeżych warzyw i owoców oraz przyjmowanie płynów  
w dużych ilościach, takich jak herbata, kawa czy cola, bogatych  
w kofeinę. 

 

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 masowo. W pierwszym roku powstać ma 50 egzemplarzy, w kolejnym 100, a następnie 
produkowanych będzie 

B Konkretna data nie została jeszcze ustalona. Choć producent już to oszacował, nie 
podano jeszcze informacji ile 

C wspomnieniu chcą oprzeć się twórcy Syrenki z AMZ Kutno, których samochód jest już 
bliski produkcji. Prace nad 

D 
będzie kosztować nowa Syrenka. W testowanym prototypie zainstalowano silnik 
benzynowy o pojemności 1,4 litra, który został wyposażony w instalację LPG. 
Prawdopodobnie taka sama jednostka 

E 
– w tym z elektrycznym. Przedstawiciele AMZ Kutno zapewniają, że serwis samochodu 
nie będzie problemem, gdyż przepisy wymuszają na producencie zapewnienie 
odpowiedniej obsługi. 

F większe, bez trudu będzie można zwiększyć produkcję. Kiedy możliwe stanie się zajęcie 
miejsca za kierownicą własnej Syrenki? 

G Historia polskiej motoryzacji nie jest przesadnie bogata, a samochody nie będące 
kopiami zagranicznych modeli to już wyjątkowa 

H jeżdżący prototyp, który w całości został zaprojektowany i wyprodukowany w Kutnie. 
Jednak trzeba pamiętać, że nie będzie to samochód wytwarzany 

I 
wersji tego auta budzą tak duże zainteresowanie. Oryginalna Syrena nie była 
samochodem imponującym, kojarzyła się raczej z prymitywną 

K napędowa znajdzie się w wersji produkcyjnej. Twórcy Syrenki mają jednak już plan 
stworzenia prototypów z innymi rodzajami napędu 

L rzadkość. Nic zatem dziwnego, że tak kultowym modelem w naszym kraju jest Syrena, 
a próby stworzenia współczesnej 

M 300 Syrenek rocznie. AMZ Kutno zakłada stworzenie oddzielnej linii produkcyjnej 
dla tego auta, a to oznacza, że jeśli zainteresowanie samochodem okaże się 

N Syrenką (pod taką nazwą jest oficjalnie prezentowany nowy model) rozpoczęto w AMZ 
w 2012 r. W tym czasie skonstruowano 

O konstrukcją i licznymi awariami, ale najważniejszą jej cechą było to, że była polska. 
To właśnie na tym patriotycznym 

 
 

http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Nowa-Syrenka-z-Kutna-trafi-do-sprzedazy,wid,17245371,wiadomosc.html z dnia 09.02.2015 r. 
 

 

 
 
 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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III. Dobierz do pytań dziennikarki odpowiednie odpowiedzi Michała Rusinka – byłego 
sekretarza Noblistki Wisławy Szymborskiej, a obecnie prezesa fundacji Jej imienia. 
Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 

0. 
Michał, jesteś niezwykle dowcipnym człowiekiem. Czy robienie psikusów ma 
obecnie sens? Z tak zwaną „podpuchą” mamy przecież do czynienia na co dzień 
we wszystkich możliwych mediach… 

19. 

Byłeś o to wielokrotnie pytany, ale poczucie humoru Wisławy Szymborskiej było 
równie legendarne co tajemnicze. Czy Noblistka spłatała Ci kiedyś jakiegoś 
szczególnego sytuacyjnego psikusa? 

20. 

My tu sobie żartujemy a jesteś już doktorem habilitowanym i szacownym prezesem 
Fundacji Wisławy Szymborskiej. Słyszałam, że o tej funkcji dowiedziałeś się 
w sposób niecodzienny. 

21. 
Jaki masz pomysł na fundację? Wiesz, jak nie „zanudzić” poezją Szymborskiej, 
aby ocalić jej czar, elegancję i dowcip? 

22. To może mało taktowne pytanie, ale jak pozyskujecie pieniądze na Fundację? 

23. 
Gdybym Cię teraz poprosiła o najbardziej wzruszające wspomnienie z czasów 
Waszej wspólnej z Poetką pracy i przyjaźni, to o czym zechciałbyś opowiedzieć? 

24. Co piszesz teraz? 

 
 
Magdalena Kuydowicz: http://zwierciadlo.pl/2013/kultura/kultura-wywiady/michal-rusinek-bede-pisal/3 z dnia 09.02.2015 r. 
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A 
Przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej maszynopis Wisławy Szymborskiej. 
Zlicytowano go w radiowej Trójce za około 15 tys. złotych. Pieniądze zostały przekazane 
na cele charytatywne. 

B 
Jesteśmy w trakcie pozyskiwania mecenasów i sponsorów. Ale i prowadzimy działalność 
gospodarczą, licencjonując prawa do utworów pani Szymborskiej. No i mamy żelazny 
kapitał w postaci równowartości nagrody Nobla. 

C 

W mediach, co gorsza, często trudno odróżnić żarty zamierzone od niezamierzonych. 
Niedawno przeczytałem nagłówek w internecie: „Mucha jest twarzą butów”. Genialna 
fraza, prawda? Już nie mówiąc o różnych psikusach naszych polityków, często robionych 
samym sobie, co wymaga sporej ekwilibrystyki. Ale teraz na serio: nie rozumiem ludzi, 
którzy nie mają poczucia humoru, dystansu do świata i do siebie. Ostatnio pewien wysoki 
urzędnik państwowy opowiedział mi, jakiego psikusa ma zamiar zrobić pewnemu 
wybitnemu pisarzowi. Od razu nabrałem do niego większego szacunku! 

D 

Wiesz, Jej bardzo zależało, żebym praca dla Niej nie zabierała mi zbyt dużo czasu. 
Naprawdę się cieszyła, że mimo natłoku zajęć udało mi się zrobić doktorat. Przyszła nawet 
na obronę, wprawiając Radę Wydziału w lekką konsternację. Tuż przed Jej śmiercią 
skończyłem pisać habilitację. Kiedy Jej o tym opowiedziałem, była już bardzo słaba, ale 
uśmiechnęła się. I usiłowała bić brawo. Nie udało się. Była zakłopotana. Zapamiętam tę 
scenę pewnie do końca życia. I żadna ironia nie rozbroi tkwiącego w niej ładunku emocji. 

E 

Pomysły powstają przy okazji. Fundacja się rozrasta i oprócz zarządu – prof. Teresy Walas 
i mec. Marka Bukowskiego – pracują w niej dwie osoby: Paulina Małochleb i Sylwia 
Miłkowska. Wspólnie wymyślamy różne projekty, o których na razie nie będę nic mówić. 
Mam nadzieję, że nie zanudzimy, ale i nie pozwolimy o poezji Szymborskiej zapomnieć. 

F 

Dlaczego? Codzienny! Okazało się, że prowadząc fundację jest się jej prezesem. 
Nie można być na przykład dyrektorem. A co do habilitacji – zgodnie z nowym 
trybem, składa się w centralnej komisji odpowiednie dokumenty i czeka. Nie ma 
żadnego egzaminu, kolokwium. O decyzji komisji dowiedziałem się z smsa. 
Ot, takie czasy! 

G 

Piszę felietony do „Xięgarni” - programu o książkach w telewizji TVN24, oraz 
do krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej”. Te pierwsze o książkach, 
a te drugie – o języku. Za chwilę ukaże się moja książka o retoryce dla dzieci, 
napisana wspólnie z Anetą Załazińską, a także zbiór zabaw literackich z ostatnich 
lat. No i cztery książki dla dzieci w moim przekładzie. Skończyłem też pisać 
libretto opery dla dzieci, z muzyką Andrzeja Zaryckiego. Mam nadzieję, 
że niebawem zostanie wystawione. Zbieram się też do napisania książki o 
Wisławie Szymborskiej. 

H 

Ona była profesjonalistką i przygotowywała różne żarty bardzo starannie. Owszem, kiedyś 
specjalnie skierowała rozmowę między nami na moje dzieci, potem 
na kwestie podobieństwa do rodziców, spytała, do kogo są bardziej podobne. Kiedy 
odpowiedziałem, że zdecydowanie do swojej mamy, odrzekła: „Wie pan co? Dobre i to!”. 
Moim zdaniem, tę frazę miała przygotowaną na samym początku! 

 
 
 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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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. 
 
Ryby w diecie dziecka powinny znaleźć się koniecznie, ale dzieci nie chcą ich jeść? Okazuje 
się, że czynnikiem zniechęcającym do jedzenia ryb najczęściej są rodzice. Stwierdzenie 
zaskakujące, ale jednak prawdziwe. Dlaczego? Bo to oni z uporem maniaka powtarzają,  
że dziecko ryby nie zje, a w swojej codziennej diecie nieczęsto wprowadzają ryby  
do jadłospisu. Nawyki żywieniowe kształtowane są przez otoczenie. Potwierdzają to 
obserwacje tendencji żywieniowych w krajach o dużym spożyciu ryb i owoców morza. 
Dziecko obserwuje swoich najbliższych i stara się ich kopiować. Zna te smaki, które 
pojawiają się w codziennych posiłkach. Już francuskie czy norweskie dwulatki bez oporów 
zjadają małże i ostrygi. W Polsce, w kraju, w którym spożycie ryb nie jest wysokie, dzieci 
często namawiać trzeba też do zjedzenia białego rybnego filetu, ale te same dzieci chętnie 
zjadają pierś kurczaka. W europejskich statystykach wypadamy słabo. Rocznie przeciętny 
Polak zjada 11,5 kg ryb. Wybieramy głównie mrożone filety albo konserwy. Z danych 
wynika, że ryby jemy rzadziej niż raz w tygodniu, a powinniśmy jeść porcję rybą 3-4 razy  
w tygodniu. Dzieci kręcą nosem na widok ryby, ponieważ one zawierają ości, specyficznie 
pachną, są śliskie. Posiłek rybny dlatego powinien wyglądać wyjątkowo atrakcyjnie i musi 
być łatwy w jedzeniu. Przygotowując rybę dla dziecka musimy zwrócić szczególną uwagę na 
to, żeby w filecie nie było ości. Dodatkowo pozytywny stosunek do ryby można zbudować 
zapraszając dziecko do wspólnego przygotowywania posiłku. Dzieci chętnie zjadają białe 
mięso, dlatego wybierając gatunek ryby zwracajmy uwagę nie tylko na walory smakowe,  
ale i wizualne. Ryba pieczona z kolorowymi warzywami, albo w delikatnym śmietanowym 
sosie posmakuje każdemu dziecku! Danie rybne powinno być soczyste. Długie smażenie 
pozbawi rybę nie tylko cennych kwasów omega-3, ale także smaku. A jak zniwelować 
specyficzny, intensywny zapach? Pomoże skrapianie kawałków ryby cytryną lub przekładanie 
ich plasterkami imbiru. 
 
Anna Jakimiuk: http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/dlaczego-dzieci-nie-chca-jesc-ryb-jak-zachecic-dzieci-do-jed_41969.html 
z dnia 08.02.2015 r. 
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0.  Kto w Polsce najbardziej zniechęca dziecko do jedzenia ryb? 
 A) kucharze, bo nie potrafią ich odpowiednio przyrządzić 

B) dziadkowie mówiący, że to nie jest nasze danie narodowe i nie musimy tego jeść 
C) rodzice, którzy wciąż powtarzają, że dziecko ryby nie zje i dlatego nie 

wprowadzają jej do domowego menu 
D) ekolodzy, którzy przekonują, że ryba też powinna cieszyć się życiem! 

 
25.  Dziecko obserwuje swoich najbliższych i stara się ich: 

A) naśladować 
B) wychować w duchu patriotycznym 
C) myć i czesać 
D) nosić na rękach 
 

26.  Francuskie czy norweskie dwulatki bez oporów zjadają: 
A) pierś kurczaka 
B) frytki 
C) surówki i sałatki 
D) owoce morza 

 
27.  11,5 kg ryb rocznie zjada: 
 A) statystyczna rodzina w Polsce 

B) przeciętny Polak 
C) polskie dziecko 
D) Polka, lubiąca ryby 

 
28.  Polskie dzieci nie jedzą ryb, ponieważ: 
 A) znają bajkę o złotej rybce 

B) ryby zawierają ości, brzydko pachną i mają śliską skórę 
C) zabrania im się, mówiąc, że to trucizna 
D) nie ma w TV reklam promujących potrawy rybne 

 
29.  Nie tylko smak, ale i wygląd się liczy, dlatego najlepiej zaproponować dziecku rybę: 

A) z kolorowymi warzywami, albo w delikatnym śmietanowym sosie 
B) wędzoną 
C) smażoną na głębokim oleju z frytkami, ale bez sałatek, bo dzieci ich nie lubią 
D) w małych kawałkach 

 
30.  Skrapianie ryby cytryną lub przekładanie jej plasterkami imbiru: 
 A) jest modą ostatnich lat 

B) przekłada się na jej wyśmienity smak i wysoką jakość 
C) pomaga zmniejszyć intensywność rybnego zapachu 
D) chroni nasz organizm przed przeziębieniem 
 
 

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

C       
 

 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 10 / 12 2015. október 16. 
1511 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2015. október 16. 
1511 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2015. október 16. 
1511 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 
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I. Olvasott szöveg értése 

I. feladat 5   
II. feladat 13   
III. feladat 6   
IV. feladat 6   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
  javító tanár 

 
   Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. 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. Od bezokolicznika podanego w nawiasie kwadratowym utwórz imiesłów 
przymiotnikowy bierny i zapisz go w poprawnej formie. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

Najstarsze ślady osadnictwa [odnaleźć] odnalezione (0) w Biskupinie pochodzą sprzed  

10 tysięcy lat p.n.e. (paleolit). Największym zainteresowaniem jednak cieszy się osada 

warowna typu bagiennego z wczesnej epoki żelaza. Zamieszkiwała ją ludność prasłowiańska 

kultury łużyckiej. Podaje się różne daty określające powstanie tej osady, ale najbardziej 

prawdopodobny wydaje się okres około 700 lat p.n.e. Była to owalna osada założona  

na niewielkiej wyspie (około 2 ha), która w wyniku obniżenia się zwierciadła wód 

przekształciła się obecnie w półwysep. Do wyspy prowadził drewniany pomost, a sama osada 

[otoczyć] ___________________(1) była drewniano-ziemnym wałem obronnym o wysokości 

6 m. [Zbudować] __________________________(2) był on ze skrzyń wypełnionych ziemią 

i oblepionych gliną, aby utrudnić jego podpalenie. Ponad wałami górowała wieża strażnicza  

z bramą wjazdową połączoną z pomostem, chronioną przez ludzi i psy. W pobliżu bramy 

mieścił się plac będący miejscem zebrań i targów. Po wewnętrznej stronie wałów biegła 

okrężna ulica długa na ponad 400 m, a przy 12 równoległych uliczkach w 13 rzędach stało 

około 100 jednakowej wielkości chat o wymiarach około 10 na 8 metrów. Ulice ze względu 

na bagniste podłoże wyłożone były dębowymi i sosnowymi belkami. Chaty były [wykonać] 

________________________(3) z drewna, a wszystkie budynki stojące w jednym rzędzie 

pokrywał wspólny dach kryty prawdopodobnie trzciną. Ich wejścia [skierować] 

________________________(4) były na południe. Wnętrze domów dzieliło się na dwie 

części – izbę główną z owalnym paleniskiem i łożem dla całej rodziny oraz przedsionek 

[przeznaczyć] _______________________(5) najpewniej dla zwierząt. Podłogi [pokryć] 

________________________(6) były kołkami umieszczonymi w glinie. 

http://polskiedzieje.pl/dzieje-miast-polskich/biskupin.html z dnia 12.02.2015 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. 
 
Kominek to nie tylko ozdoba wnętrza, ale także dodatkowe źródło ciepła. Bogactwo 

oferowanych na rynku kominków z jednej strony daje możliwość dopasowania urządzenia  

do indywidualnych potrzeb (0) (indywidualne potrzeby), z drugiej jednak wymaga 

przyswojenia choćby _____________________________(7) (podstawowa wiedza) na temat 

rodzajów i zastosowań poszczególnych konstrukcji. Przemyślany wybór odpowiedniego 

źródła ciepła będzie gwarancją komfortowego użytkowania i pozwoli stworzyć 

___________________________(8) (przyjemna atmosfera) w domu. Wybór między 

___________________________(9) (konstrukcja otwarta) a zamkniętą to pierwszy krok, 

który należy wykonać, budując wymarzony kominek. Modele otwarte są najbardziej zbliżone 

do stosowanych przez wieki palenisk, które służyły do przygotowania posiłków, a także 

ogrzewania i oświetlania domostw. Ich największą zaletą jest niepowtarzalny klimat, jaki 

tworzą w _______________________________(10) (domowe pomieszczenia). Wbrew 

pozorom nie są jednak ______________________________(11) (efektywne źródło) ciepła – 

wykorzystują do ogrzania pomieszczenia jedynie około 20% energii zawartej w drewnie, 

które w związku z nieograniczonym dopływem powietrza dodatkowo szybko się spala. 

Przyjemny wieczór przy blasku ognia wiąże się więc w ich przypadku z koniecznością 

częstego uzupełniania opału. Bardziej praktycznym rozwiązaniem są kominki zamknięte. Ich 

______________________________(12) (główny element) jest wkład kominkowy, 

zasłonięty _______________________________(13) (przeszklone drzwi). W porównaniu 

do konstrukcji otwartych, zdecydowanie podnosi to bezpieczeństwo i efektywność 

energetyczną procesu spalania, wynoszącą nawet do 70%. Wkłady mogą być przystosowane 

do współpracy z instalacją dystrybucji ___________________________(14) (gorące 

powietrze). Oprócz powietrza, w ____________________________________(15) (kominki 

zamknięte) nośnikiem ciepła może być także woda. Wkłady mogą być otoczone tak zwanym 

________________________(16) (płaszcz wodny). Otacza on komorę spalania, a znajdująca 

się w nim woda po podgrzaniu kierowana jest do instalacji centralnego ogrzewania. 

http://muratordom.pl/wnetrza/kominek/kominek-w-salonie-stylowa-ozdoba-wnetrza-galeria,126_12865.html z dnia 10.02.2015 r. 
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III. Wstaw odpowiednie przyimki. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Książka to znakomity i uniwersalny prezent na imieniny, urodziny czy z (0) okazji dobrze 

zdanego egzaminu. Jednak ______(17) wyborze odpowiedniej książki należy się kierować, 

podobnie jak _____(18) wypadku innych prezentów, gustem literackim osoby, dla której 

książka jest przeznaczona. Jeśli ktoś, na przykład, ______(19) całe życie nie znosił horrorów, 

to nie próbujmy na siłę pokazywać atrakcyjności tego gatunku. 

Zawsze powinniśmy podziękować _____(20) otrzymane prezenty. Możemy to zrobić 

_____(21) kilka sposobów. Wyrazić naszą wdzięczność możemy zaraz ______(22) 

otrzymaniu upominku lub po zakończeniu uroczystości w rozmowie bezpośredniej, 

telefonicznie lub listownie. Niezależnie _____(23) tego, jaką formę podziękowania 

wybierzemy, zawsze należy to uczynić, aby ofiarodawca nie poczuł się zlekceważony. 

http://dobre-wychowanie.blogspot.com/search/label/Prezenty z dnia 08.02.2015 r. 
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IV. Liczebniki w nawiasach kwadratowych zapisz słownie. Pamiętaj o poprawnej formie 
gramatycznej! Pisz bardzo starannie! Przykład jest oznaczony symbolem (0). 
Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 
Jest rok [2015] dwa tysiące piętnasty (0). Czy w [XXI] __________________________(24) 

wieku wszyscy będziemy mówić po angielsku? Dziś angielski jest językiem ojczystym dla 

[375 000 000] ______________________________________(25) ludzi. Osób, które potrafią 

się nim porozumiewać jest jednak [1 500 000 000] _______________________________(26) 

a kolejny [1 000 000 000] _______________________(27) się uczy. Nie można się bez niego 

obejść w świecie nauki, bankowości, reklamy, zarządzania, nawet muzyki, filmu, polityki. 

Nawet [57] _____________________________(28) procent słynących z miłości do własnego 

języka francuzów uważa, że znajomość angielskiego jest warunkiem sukcesu.  

[80] _________________________________(29) procent stron internetowych pisanych jest 

po angielsku. Czy na pewno angielski zapanuje nad światem? Gdyby zapytać o język 

przyszłości w roku [999] _________________________________________________(30) 

też nie byłoby wątpliwości: łacina – przypomina „Financial Times”. 

 
Alicja Stypka, Gramatyka w gimnazjum 2, Adamantan, 2010, s.17 
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V. Uzupełnij tekst wpisując odpowiedni aspekt czasownika właściwie wybranego 
spośród par podanych w ramce. Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej! Jedna 
para bezokoliczników jest zbędna! Pisz bardzo starannie!  
Przykład jest oznaczony symbolem (0). 
Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 

ucieszyć się – cieszyć się (0) 
przeczytać – czytać 
skonsumować – konsumować 
dostarczyć – dostarczać 
zjeść – jeść 
stwierdzić – twierdzić 
zdecydować – decydować 
spalić – spalać 

 
Zwyczaj jedzenia pączków w tłusty czwartek w Polsce sięga XVII wieku. Dawniej jadano je 

nie na słodko, lecz ze skwarkami, smażone tak, aby były jak najbardziej tłuste. Miał to być 

sposób najedzenia się na zapas przed 40-dniowym postem. Dziś największą popularnością 

cieszą się (0) pączki tradycyjne - z dżemem lub marmoladą. Jak ____________________(31) 

cukiernicy - pączek idealny powinien mieć ponad 400 kalorii, ważyć od 55 do 70 gramów, 

być wykonany z ciasta drożdżowego, usmażony na smalcu, lekko spłaszczony i z białą 

obrączką dookoła. Pączek mający 400 kcal ___________________________(32) nam energii 

na 46 minut szybkiego marszu, 57 minut mycia okien lub godzinę i 39 minut pisania  

na komputerze. Bierne siedzenie przed telewizorem musiałoby trwać aż 10 godzin,  

aby ____________________(33) kalorie ze zjedzonego jednego pączka. Jest jednak sposób 

na zniwelowanie szkodliwego działania słodkiego szaleństwa, poprzez zjedzenie łyżeczki 

otrębów po każdym pączku i popicie odpowiednią ilością wody. Należy się przy tym 

ograniczyć do zjedzenia maksymalnie 8 łyżeczek otrębów, bo w ten sposób zbyt gwałtownie 

obniżamy zwiększone stężenie glukozy we krwi. Według agencji badawczej IQS jednego 

pączka w tym roku zamierza __________________(34) 19 procent Polaków, dwa lub trzy 

pączki - 47 procent, więcej niż trzy pączki - 24 procent. Żadnego pączka tego dnia nie 

_______________________(35) 9 procent Polaków, a co setny przyznaje, że jeszcze nie 

_______________________(36). 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Najbardziej-tlusty-dzien-w-roku,wid,17252776,wiadomosc.html z dnia 12.02.2015 r. 

 
 

 
 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2015. október 16. 
1511 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
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II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 6   
II. feladat 10   
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. 
 
 

Jazda zadbanym autem to czysta przyjemność (0), nawet jeśli Twoje cztery kółka 

wyjeździły już swoje i lata młodości mają dawno za sobą. Dbanie o samochód to nie tylko 

sprzątanie i mycie – to także utrzymanie w porządku _____________________________(1). 

Jak dbać o auto, żeby posłużyło wiele lat? Wbrew pozorom dbanie o auto nie jest trudne, 

a kluczem jest systematyczność. Każdy kierowca musi jeździć na przegląd raz do roku, ale 

nie o taki przegląd i nie o wbicie pieczątki do dowodu rejestracyjnego tu chodzi. Żeby 

cieszyć się sprawnym i ___________________________________(2) autem, warto jeździć 

do mechanika przynajmniej raz do roku (na przykład przed dłuższą podróżą) na dokładny 

przegląd wszystkich najważniejszych podzespołów – silnika, sprzęgła, koła dwumasowego, 

_________________________________________(3), ale także zawieszenia, amortyzatorów 

oraz klimatyzacji. To ważne nie tylko dla utrzymania auta w dobrej kondycji, ale również 

dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Ponadto często szybciej zauważona usterka da się 

naprawić mniejszym kosztem. O tym, że opony trzeba zmieniać dwa razy w roku – z letnich 

na zimowe i odwrotnie, nikogo nie trzeba przekonywać. Ale _______________________(4) 

zapomina, że jeśli chodzi o opony równie ważne jest ciśnienie powietrza. Prawidłowe, czyli 

zgodne z zaleceniami producenta, ciśnienie w oponach to gwarancja nie tylko bezpiecznej 

jazdy i lepszej przyczepności opony, ale i mniejszego zużycia paliwa. Dbanie o opony to 

zarówno sprawdzanie ciśnienia, jak i ocena bieżnika – jazda na wysłużonych oponach także 

nie jest bezpieczna. Dlatego warto regularnie dokonywać oceny stanu opon – co drugie, 

trzecie ________________________________________(5). Kierowca, który dba o swój 

samochód, regularnie sprawdza poziom płynów, uzupełnia je, a co jakiś czas wymienia te, 

które się zużyły. _____________________________(6), szczególnie oleju, ma kluczowe 

znaczenie dla utrzymania silnika w dobrej kondycji. A jak często należy wymieniać płyny 

w aucie? Na wymianę oleju warto jeździć co roku, przy okazji wymieniając też filtry. Płyn 

hamulcowy wystarcza na ok. 2 lat jazdy, zaś płyn chłodniczy wymienia się co 5 lat. Poza 

płynami warto sprawdzić także, czy nie przyszedł czas na wymianę wycieraczek lub 

_________________________________(7), wymiana zalecana jest co roku, paska rozrządu 

i alternatora, co 5 lat oraz akumulatora, co 5 lat. Paliwo niezbyt dobrej jakości może sprawić, 

że nie tylko nie ujedziemy daleko, ale i silnik ____________________________(8). Dlatego 

jeśli chcesz długo cieszyć się sprawnym samochodem, unikaj małych stacji, chyba że masz 
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pewność, że nie sprzedają tam „chrzczonego” paliwa. Lepiej zapłacić nieco więcej za litr, ale 

tankować benzynę dobrej jakości. Żeby cieszyć się dobrze utrzymanym i zadbanym autem 

nie wystarczy regularnie jeździć na myjnię, trzeba jeszcze odpowiednio chronić lakier. 

Zabezpieczenie lakieru poprzez użycie odpowiedniego wosku (naturalnego, syntetycznego 

czy hybrydowego) pozwala __________________________________(9) przed szkodliwym 

wpływem warunków atmosferycznych (co jest szczególnie ważne zimą), ale także przed 

utlenianiem się lakieru czy owadami, które mogą wżerać się w powierzchnię. Nie każdy 

kierowca przywiązuje się do swojego samochodu i dba o niego jak o ___________________ 

____________________(10), regularnie stosując się do wszystkich powyższych wskazówek. 

Warto jednak to robić, choćby dlatego, że dobrze utrzymane auto można drożej sprzedać, 

gdy zapragniemy wymienić je na nowe. 

http://www.autodna.pl/blog/jak-dbac-o-auto/ z dnia 20.02.2015 r. 
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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. 
Choremu przynosimy kwiaty silnie pachnące, bo jego zmysł powonienia działa 
słabiej i nie czuje on zapachu kwiatów, a to oznacza, że kwiaty są nieświeże. 

(–)

11. 
Kwiaty cięte dajemy w nieparzystej liczbie, gdyż te w parzystej zarezerwowane 
są na uroczystości żałobne. 

 

12. Dziś bukiet czerwonych róż może dać kobiecie tylko mężczyzna jej życia!  

13. Kwiaty doniczkowe przynosi się tylko osobie, którą naprawdę dobrze się zna.  

14. Jeżeli kwiaty przynosi małżeństwo, to zawsze kobieta wręcza bukiet pani domu.  

15. Jeśli urodziny obchodzi gospodarz, wówczas kwiaty wręcza mu kobieta.  

16. 
Kwiaty zapakowane w papier wręczamy zawsze w opakowaniu, bo to znak, że 
zostały kupione w kwiaciarni. 

 

17. 
Kwiaty wręcza się w taki sposób, aby osoba przyjmująca bukiet mogła go sobie 
oprzeć na lewym ramieniu, ponieważ za chwilę uściskiem prawej dłoni będzie 
chciała za nie podziękować. 

 

18. 
Wysyłać kwiaty powinniśmy tylko w godzinach wieczornych, tak aby 
obdarowany mógł je odebrać. 

 

19. 
Gdy chcemy jeszcze raz podziękować za przyjęcie, możemy jakiś czas po jego 
zakończeniu wysłać gospodarzom kwiaty wraz z biletem wizytowym. 

 

20. 
Jeżeli chcemy, aby kwiaty długo zachowały świeżość, musimy obciąć ukośnie 
koniec łodygi ostrym nożem i rozbić go młotkiem, po czym wstawić do wazonu 
z wodą o temperaturze pokojowej i codziennie ją zmieniać. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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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. Polki preferują kolory: 

A) „bezpieczne” - czarny, beżowy, szary, granatowy, brązowy 
B) „magiczne” – czerwony, fioletowy, biały, czarny 

21. Znajomość działania kolorów pozwala nam lepiej: 

A) pomagać innym ludziom 
B) poznać innych ludzi 

22. Postrzegają nas jako osoby zdecydowane i przebojowe, bo ubieramy się w kolor: 

A) czarny 
B) czerwony 

23. Czarny symbolizuje: 

A) energię, wolę walki, czystość, bezkompromisowość 
B) powagę, władzę, doświadczenie, szacunek, dojrzałość 

24. Biel zmienia odbiór rzeczywistości: 

A) dodaje optymizmu 
B) nastraja negatywnie 

25. Idealny do biura, bo pomaga w wydajnej, spokojnej i efektywnej pracy, jest kolor: 

A) niebieski 
B) szary 

26. Zielony jest kolorem życia. Osoby go lubiące: 

A) najczęściej są lojalne, solidne i wierne 
B) bardzo często deklarują, że czują się szczęśliwi 

27. Osoby, które nie mają problemów z komunikacją, są kontaktowe i rozmowne wybierają 

kolor: 

A) żółty 
B) pomarańczowy 

28. Kochającym brązowy: 

A) zarzuca się nerwowość, wybuchowość i agresję 
B) brakuje wiary w siebie, szukają w życiu poczucia bezpieczeństwa i „gruntu pod 
nogami” 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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. vizsga-
résszel, 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! 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Pontlevonással jár, ha a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb vagy hosszabb)  

a megadott szóintervallumtól.  

 
Jó munkát! 
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Zadanie  I. 

 
Chcesz zostać stypendystą polskiego rządu, by móc studiować w Krakowie lub w Warszawie. 

Musisz więc, złożyć odpowiednie dokumenty. Najważniejszym jest list, w którym 

umotywujesz swój naukowy pobyt w Polsce. 

Zacznij od podania swoich (fikcyjnych) danych identyfikacyjnych takich jak: 

imię i nazwisko; 

adres zamieszkania i korespondencyjny; 

adres e-mailowy i nr telefonu. 

Potem zaadresuj pismo, tak aby nie krążyło ono po całym ministerstwie, a od razu trafiło  

do właściwego departamentu (fikcyjnego oczywiście; piszesz list na potrzeby tego egzaminu)  

lub osoby zajmującej się takimi sprawami. 

To pismo urzędowe, więc posłuż się schematem i napisz: 

1. z jaką prośbą się zwracasz, czyli o co konkretnie prosisz: 

- o przyjęcie na studia: podaj kierunek jaki Cię interesuje, na jakiej uczelni 

- o stypendium, 

- o przyznanie miejsca w domu studenckim, itd.) 

2. umotywuj to, posługując się argumentami rzeczowymi, 

3. wyraź nadzieję na pozytywne rozpatrzenie Twojej prośby. 

Na koniec dołącz wyrazy szacunku i koniecznie się podpisz; (na potrzeby egzaminu 

fikcyjnym nazwiskiem). 

Pamiętaj o specyficznym układzie graficznym takiego listu. 

 

Pamiętaj także, by Twoja praca zawierała 120-150 wyrazów. 

 

 

Swoją pracę 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) 
 
Wiele Twoich koleżanek ma problem z doborem odpowiedniego stroju do okazji. Często  

w szkole widuje się młode dziewczyny ubrane jak na bal, albo po prostu przebrane! Innym 

skrajnym przykładem są osoby, które wychodząc do teatru wkładają dżinsy i bluzy dresowe. 

Czy nie powinniśmy wspólnie zadbać o to, by powrócić do tradycyjnego podziału i ubierać 

się nie tylko modnie, ale i odpowiednio do sytuacji i miejsca? Napisz w tej sprawie list  

do młodzieżowej gazety! Może wywołasz społeczną dyskusję w tym temacie? Może uda Ci 

się wpłynąć na rówieśników i zmienią oni swój styl? Zaproponuj warsztaty modowe  

ze stylistą, albo zaproś do szkoły profesjonalistów zajmujących się wizerunkiem. 

Pisząc swój list możesz posłużyć się gatunkami uprawianymi przez dziennikarzy, na przykład 

reportażem czy felietonem. 

Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 

 

Zadanie B) 

 

Przeczytałeś artykuł o ludziach „wykluczonych społecznie”, czyli takich, którzy na przykład 

nie potrafią obsługiwać komputera i korzystać z sieci. Do tej pory nie zauważałeś problemu, 

ale po lekturze dostrzegłeś, że i w Twojej rodzinie są takie osoby. Postanowiłeś włączyć się  

do akcji i nauczyć babcię serfować po Internecie, robić zakupy, przelewy w banku, 

komunikować się ze światem za pośrednictwem portali społecznościach czy programów  

do rozmów głosowych. Wiesz jednak, że babcia może nie przejawiać zainteresowania 

komputerem, bo się boi „techniki”. Aby temu przeciwdziałać musisz napisać do niej list,  

w którym wszystko objaśnisz i zachęcisz do „spotkania” z laptopem. Pamiętaj, że piszesz  

do starszej osoby, używaj odpowiednich zwrotów grzecznościowych i unikaj technicznego 

bądź młodzieżowego języka. Chodzi o to, żeby babcię przekonać, „że nie taki diabeł straszny 

jak go malują”, a nie ją zniechęcić. 

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 

elért 
pontszám 

I. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 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 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

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

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