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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Przeczytaj tekst. W tabeli, zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Ja więcej do szkoły nie pójdę! Dokuczają mi, śmieją się ze mnie, nazywają mnie „królikiem” 
– użalałem się przed mamą od samego rana. - Nie przejmuj się tak bardzo. Mnie też w szkole 
przezywali. Wiesz jak? Spójrz na te kropki na twarzy. „Biedronka” – powiedziała mama 
śmiejąc się. I także miałam z tego powodu przykrości. Pamiętam - mówiła troszkę zamyślona, 
była lekcja przyrody. Kiedy szukałam czegoś w teczce, nauczycielka napisała na tablicy temat 
lekcji, który wywołał głośny śmiech kolegów. Wszystkie twarze zwróciły się w moją stronę, 
dopiero, gdy spojrzałam na tablicę, dowiedziałam się, co było powodem tej wesołości. Temat 
lekcji brzmiał: życie i budowa biedronki. W pierwszej chwili obraziłam się na klasę. Zamiast 
jednak rozgniewać się, uśmiechnęłam się, choć przyszło mi to z wielkim trudem. Po chwili 
wszyscy zajęli się lekcją. Tylko jeden z chłopców okazał się wyjątkowo złośliwy i na każde 
pytanie nauczycielki dawał odpowiedź, która pasowała do mnie. Na pytanie ile biedronka ma 
nóg odpowiadał: dwie.  
- Daj mi wreszcie święty spokój! Przyczepiłeś się jak pijawka, a biedronki tego nie lubią - 
zdobyłam się na niespodziewane poczucie humoru. Znowu wybuchł śmiech, ale tym razem 
śmiała się również pani. Przyroda była ostatnią lekcją tego dnia. Chwyciłam teczkę  
i naśladując szykującą się do lotu biedronkę, krzyknęłam na pożegnanie: już od Was 
odfruwam. Od tej pory nikt nie śmiał się już z moich piegów, a wiesz dlaczego? 
Bo ja się z nich śmiałam. Jak widzisz przezwisko to pozostawiło w mojej pamięci przyjemne 
wspomnienia. Z tobą też tak będzie. Czy domyślasz się, dlaczego nazywają cię „królikiem”?  
- Wiem, bo na każdej przerwie jem. Śmieją się, że mi się pyszczek rusza jak królikowi. 
Przecież królik, to bardzo ładne zwierzątko – pocieszała mnie mama. W pierwszej chwili 
przyznałem jej rację, ale po chwili opanowały mnie wątpliwości. Mamo, a widziałaś królika  
z takimi małymi uszami?  
 

Michał Smolian, Królik 
 

0. „Królik” tak przezywają naszego bohatera jego koledzy ze szkoły. (+) 

1. Mamę „Królika” też przyzywali w szkole. Wołali na nią „Myszka”.  

2. 
Mama przypomniała sobie pewną lekcję przyrody, na której omawiano 
„życie i budowę biedronki”.   

 

3. 
Od tej lekcji przyrody na której omawiano „biedronkę” nikt nie śmiał się 
już z piegów mamy, bo mama sama się z nich śmiała. Mama na tej lekcji 
wykazała się wielkim poczuciem humoru. 

 

4. Syna przezywają koledzy ze szkoły „Królikiem”, bo ma długie uszy.  

5. „Królik” je na każdej przerwie.  
 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 
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II. Przyporządkuj nazwiska odpowiednim opisom. Właściwe litery wpisz w tabelkę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
A Jego pontyfikat charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki 

zagraniczne (104), mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia 
na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii, 
audiencje. Wśród podróży duszpasterskich papieża szczególne znaczenie dla Polaków miały 
pielgrzymki do Polski. Jego działalność odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa 
Kościoła we współczesnym świecie, a do jej głównych wątków należała obrona i uzasadnienie 
katolickich zasad moralnych. 13 V 2005 papież Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego i polski papież został beatyfikowany 1 maja 2011 r. 

B Polityk i działacz związkowy, z zawodu elektryk. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący 
„Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1990–1995. Człowiek Roku tygodnika Time (1981), laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983). 

C Poeta, prozaik, eseista. Podczas okupacji niemieckiej współorganizował podziemne życie 
literackie w Warszawie; 1945–50 w polskiej służbie dyplomatycznej; 1951 poprosił o azyl 
polityczny i pozostał na emigracji we Francji, od 1960 w USA, 1961–78 profesor Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Berkeley. Do lat 90. jego utwory były wydawane głównie przez paryską 
„Kulturę”, w kraju ukazywały się w drugim obiegu wydawniczym, oficjalnie — po przyznaniu 
Nagrody Nobla. Po 1989 poeta stale spędzał część roku w Krakowie. 

D Książę siedmiogrodzki wybrany w 1575 roku na króla Polski, ostatecznie koronowany w 1576 
roku, po zawarciu małżeństwa z Anna Jagiellonką, siostrą Zygmunta Augusta. Zdecydowany 
władca, który w swojej polityce przeciwstawiał się rosnącym wpływom szlachty i magnaterii. 
Zwolennik tolerancji religijnej, którą Sejm Konwokacyjny z 1573 roku ustanowił jedną 
z podstawowych zasad funkcjonowania państwa polskiego. 

E Jeden z najwybitniejszych polskich uczonych. Przyszedł na świat w 1473 r. w mieście Toruń. 
Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, interesującym się astronomią, matematyką, 
ekonomią a także medycyną. Stworzył nowatorska, wręcz epokową teorię heliocentryczną, 
zmieniając dotychczasowe pojmowanie świata, jako centrum świata wskazał słońce. Swoją 
teorie udowadniał w De revolutionibus orbium coelestium. Innowacje zawarte w tej księdze 
były podważaniem dotychczasowego porządku świata, dlatego dość szybko znalazło się 
na spisie ksiąg zakazanych przez kościół katolicki. Jako pierwszy twierdził że nasza planeta 
kręci się wokoło słońca, mówimy o nim często przez pryzmat powiedzenia „Wstrzymał Słońce, 
poruszył Ziemię”. 

F Jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów filmowych, zdobywca Oskara. Także aktor 
i scenarzysta filmowy. Jego życie jest napiętnowane tragediami, co odbija się również w jego 
dziełach. Cudem ocalał pobyt w krakowskim getcie. W 2002 roku nakręcił film pod tytułem 
„Pianista”, a w roku 2005 film pod tytułem „Oliver Twist”. 

G Generał, teoretyk wojskowości, artylerzysta. Odznaczył się w powstaniu listopadowym 1830–
31 i w obronie rewolucyjnego Wiednia 1848. W latach 1848–49 dowódca rewolucyjnych 
wojsk węgierskich w Siedmiogrodzie, następnie w armii tureckiej (Murat Paşa). 

H Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego 
twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej 
muzyki ludowej. Jego światem była cała Europa. Do 1830 r. mieszkał w Warszawie, a potem 
wyemigrował do Francji. Uznany za najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianistę. 
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” - tak powiedział o nim 
wizjoner i poeta doby Romantyzmu, Cyprian Kamil Norwid. 

K Autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. Studiowała na Sorbonie, gdzie następnie 
od 1904 kierowała laboratorium i od 1906 (po śmierci męża) katedrą promieniotwórczości. 
Zorganizowała Instytut Radowy w Paryżu. Wspólnie z mężem odkryła polon i rad, za które 
to małżonkowie otrzymali 1903 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki; następnie sama 
wyodrębniła rad. W 1911 roku po raz drugi otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie 
chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za prace 
dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków 
promieniotwórczych. 
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0. Czesław Miłosz 

6. Fryderyk Chopin 

7. Maria Skłodowska - Curie 

8. Jan Paweł II 

9. Mikołaj Kopernik 

10. Józef  Bem 

11. Lech Wałęsa 

12. Stefan Batory 

13. Roman Polański 

 
 
 
zadanie opracowano  na podstawie: 
http://encyklopedia.pwn.pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.staypoland.com 
http://www.sciaga.pl/ 
http://www.chopin.pl/ 
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III. Podane fragmenty legendy o Panu Twardowskim poukładaj w logicznej kolejności. 
Odpowiednią literę wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

A Dzięki pomocy diabła, Twardowski między innymi miał usypać Pustynię 

B 
czarnoksięstwa. Pewnego dnia, w wyniku eksplozji laboratorium, powstały skałki, 
które otrzymały jego imię. Chcąc jednak przechytrzyć 

C do Rzymu. Pewnego dnia jednak trafił do karczmy nie wiedząc, że „ta karczma 

D 
Błędowską. Jak głosi legenda, na terenie dzisiejszych Skałek Twardowskiego 
(Zakrzówek) mistrz Twardowski prowadził szkołę magii i 

E 
niebo. Podobno wciąż siedzi na Księżycu i tęskni za Krakowem, a jego służący w 
postaci pająka raz na miesiąc odwiedza Kraków, by zebrać najświeższe plotki. 

F diabła, starannie unikał wyprawy 

G Najsławniejszy czarnoksiężnik Krakowa, Jan Twardowski (do tej pory trwają 
spory czy był postacią historyczną 

H 
czy fikcyjną) pracował nad wynalezieniem kamienia filozoficznego, który 
umożliwiłby przemianę dowolnego metalu 

K 
Rzym się nazywa” i gdy diabeł przybył tam po jego duszę, Twardowski wskoczył 
na koguta i wzbił się w 

L diabłem, któremu miał w Rzymie ofiarować duszę. 

M 
w złoto, odmładzał i leczył choroby. W zamian za spełnienie wszystkich życzeń, 
podpisał cyrograf z 

 
www.krakow.travel/przewodnik 

 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

G           
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IV. Poniżej słownikowe definicje różnych pojazdów i sprzętów umożliwiających 
przemieszczanie się. Wybierz poprawną definicję i wpisz ją do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

0. Wahadłowiec to: 
A/ urządzenie służące do wytwarzania sztucznego oświetlenia 
B/ statek pływający po morzach i oceanach 
C/ statek kosmiczny, zdolny do wielokrotnego startu z Ziemi na orbitę 
okołoziemską oraz do powrotu na Ziemię 

24. Pociąg to: 
A/ zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy, odbywający jazdę 
po szynach po wytyczonej trasie 
B/ masa z miazgi kakaowej z cukrem i innymi dodatkami 
C/ metalowy uchwyt na czterech kółkach przymocowywany paskami 
do obuwia 

25. Statek to: 
A/ duży obiekt pływający, przeznaczony do przewozu ludzi i ładunków 
B/ zabawka, puszczana na sznurku w powietrze 
C/ roślina o lśniących skórzastych liściach 

26. Samolot to: 
A/ aparat umożliwiający prowadzenie rozmów na odległość 
B/ maszyna latająca o nieruchomym płacie nośnym i napędzie silnikowym  
C/ organ powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego 

27. Samochód to: 
A/ okrągły element nośny pojazdów, umożliwiający im ruch przez toczenie 
B/ urządzenie służące do kierowania pojazdem 
C/ pojazd na kołach napędzany silnikiem, służący do przewozu osób 
lub ładunków 

28. Rower to: 
A/ bite, mielone lub siekane mięso 
B/ pojazd napędzany przez mięśnie nóg za pomocą pedałów, mający zwykle 
dwa koła, siodełko i kierownic 
C/ wyściełany mebel do siedzenia, z poręczami 

29. Hulajnoga to: 
A/ zespół urzędników pracujących w jakiejś instytucji 
B/ potrawa z jarzyn, mięsa, owoców gotowanych w wodzie 
C/ zabawka służąca do jazdy na jednej nodze, składająca się z deski na kółkach 
i drążka kierowniczego 

30. Trolejbus to: 
A/ pojazd komunikacji miejskiej podobny do autobusu, napędzany energią 
elektryczną pobieraną z przewodów sieci trakcyjnej 
B/ ruchoma płyta zamykająca otwór wejściowy do jakiegoś wnętrza 
C/ pieczywo z mąki i wody na drożdżach lub na zakwasie 

 

http://sjp.pwn.pl 
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 I. Olvasott szöveg értése     
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………………..   Dátum: ……………………….. 
 
 
Megjegyzések: 

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

 
 
 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, zachowując liczbę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Opole to miasto na Górnym Śląsku, stolica województwa opolskiego(0) (województwo 

opolskie), ośrodek gospodarczy, administracyjny, naukowy i kulturalny regionu. Liczba 

ludności 131 500 mieszkańców. Opole jest równie stare jak Gniezno, czy Kraków, 

wykopaliska dowodzą osadnictwa już w VIII w. Miasto miało niezwykle burzliwą historię, 

przeżyło ____________________________(1) (wielka powódź) w 1600 r ., pożar w 1615 r., 

w 1921 r. w wyniku plebiscytu pozostało w granicach Rzeszy Niemieckiej. Opole to miasto 

zadbane, zielone, o przejrzystym układzie przestrzennym – buduje się w nim wiele 

___________________________________(2) (nowoczesne banki), sklepów i hoteli. 

Znajdują się tu wyższe uczelnie, _________________________(3) (dwa teatry), filharmonia 

i wiele __________________________________(4) (obiekty kulturalne). Opole jest stolicą 

__________________________________(5) (polska piosenka) - tutaj corocznie odbywa się 

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, ale też i wiele innych imprez kulturalnych. Ma liczne 

muzea i galerie: Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum ________________________(6) 

(Wieś Opolska), Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Galeria ____________________(7) 

(Sztuka Współczesna) to tylko nieliczne propozycje tego miasta. Miasto jest także 

____________________(8) (duży ośrodek) przemysłowym. Sklepy wielkopowierzchniowe, 

centra handlowe i galerie handlowe to miejsca ___________________________(9) 

(codzienne zakupy) mieszkańców. W mieście działają kluby i zespoły sportowe. 

Zapraszamy do naszego _________________________(10) (piękne miasto)! 

http://www.miasto-opole.com 
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II. Z czterech bezokoliczników w nawiasie wybierz ten, który jest odpowiedni i zapisz go  
w poprawnej formie gramatycznej czasu przeszłego. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Przed wiekami, gdy ziemie między dwiema pięknymi rzekami Wisłą i Odrą pokrywały 

nieprzebyte bory, w których łatwiej było spotkać niedźwiedzia niż myśliwego,  

w poszukiwaniu nowego miejsca osiedlenia przywędrowały(0) (kupować, sprzedawać, 

przywędrować, krzyczeć) tu plemiona słowiańskie. Na ich czele __________________(11) 

(rysować, malować, myśleć, jechać) trzej rodzeni bracia: Lech, Czech oraz Rus. Po długiej 

wędrówce puszcza przerzedziła się i oczom wędrowców ukazała się piękna kraina 

poprzecinana pagórkami i jeziorami, w których odbijał się błękit nieba. Niezwykły widok 

zachwycił braci, szczególnie zaś ujął serce Lecha. Na jednym z pagórków bracia dostrzegli 

ogromny, rozłożysty dąb, a na nim swoje gniazdo ______________________(12) 

(zbudować, odkurzać, uczyć się, grać) biały orzeł. Ten piękny ptak, na widok zbliżających 

się ludzi, rozpostarł skrzydła i wzbił się w powietrze. Rus pochwycił za łuk, jednak Lech 

powstrzymał go, gdyż uznał to za znak, by tu osiąść na stałe i założyć swój gród.  

Biały orzeł, którego Lech ____________________________(13) (gotować, uratować, 

telefonować, drukować) został uznany za godło państwa, zaś gród, który zbudował w tym 

miejscu, nazwał Gnieznem. I tak na wiele wieków biały orzeł na czerwonym polu łopoczący 

na chorągwiach prowadził polskich rycerzy, a później żołnierzy do walki o chwałę lub 

wolność naszej ojczyzny. Pozostał także gród gnieźnieński, w którym jako w pierwszej 

stolicy Polski __________________(14) (mieszkać, naprawiać, świecić, pisać) nasi pierwsi 

książęta i królowie. 

Tu rozstali się bracia. Czech ________________________(15) (jeść, pójść, oglądać, 

słuchać) na południe, zaś Rus na wschód i tam założyli swoje państwa, które od ich imion 

nazwano Czechami i Rusią. Polaków zaś nasi sąsiedzi przez długie lata, od imienia Lecha, 

nazywali Lechitami. Tak według legendy ______________________(16) (narodzić się, 

kochać, spać, myć się) Polska. 

 
http://tergim.republika.pl  
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III. Odpowiednie przyimki wpisz do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Jak posadzić gości przy(0) weselnym stole? 

Istnieje kilka sposobów ____(17) posadzenie gości weselnych, które obowiązują niezależnie 

____(18) kształtu i ustawienia stołów. To co jest dla nich wszystkich wspólne to to,  

że podczas wesela najważniejsi są państwo młodzi. Tak więc to ____(19) nich 

zarezerwowane jest miejsce pośrodku stołu. Najczęściej miejsca obok nich zajmują rodzice; 

obok panny młodej siada ojciec i matka pana młodego oraz świadek, zaś ____(20) pana 

młodego siadają rodzice panny młodej i świadkowa. Zasadą jest, że zaraz koło młodych, ich 

rodziców i świadków sadza się najbliższą rodzinę - najpierw seniorów, potem rodzeństwo. 

Gdy stoły są okrągłe lub małe najważniejszym stolikiem jest ten ustawiony naprzeciwko 

wejścia, przy którym zwyczajowo siedzi młoda para. Dzielenie stołu ____(21) młodymi 

uznawane jest ____(22) wyróżnienie, dlatego też specjalnych i honorowych gości zapraszamy 

do stołu państwa młodych. 

 
http://slub.onet.pl  
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17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2015. május 26. 
1211 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
IV. W tabelę poniżej wpisz brakujące zaimki.Odmień poprawnie te, które są w 
nawiasach.Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

Przywołał Lew swoich(0) (swój) poddanych, bo chciał _____(23) (oni) skłonić do wyrażenia 

opinii na _____(24) (on) temat. Zachęcał lisa i owcę do tego, by wygłaszali _____(25) (oni) 

bez obaw krytyczne uwagi. Pierwszy zabrał głos lis i tak naprawdę nie krytykował króla, lecz 

prawił mu komplementy. Władca był z lisa bardzo zadowolony. Potem owca przedstawiła 

_____(26) (swój) prawdziwe zdanie na temat króla i sposobów sprawowania przez _____(27) 

(on) władzy. Tak jawna krytyka spowodowała ____(28) (ona) zgubę. 

 
http://zadane.pl/zadanie/ 

 
 
 

0. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

swoich       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2015. május 26. 
1211 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2015. május 26. 
1211 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 6   
III. feladat 6   
IV. feladat 6   

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2015. május 26.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 

 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd 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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 Zadanie I. 
 

Posłuchaj dialogu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy.  
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. Słucham. 
- Oto moja recepta. 
- Czy wszystkie lekarstwa chce Pan wykupić(0)? 
- Proszę mi powiedzieć, co przepisał lekarz? 
- _________________________(1), który należy przyjmować 3 razy na dobę. 
- Czyli co 8 godzin? 
- Tak. 
- Ile opakowań? 
- Dwa opakowania. 
- To proszę mi dać te dwa opakowania antybiotyku. Czy coś jeszcze ___________(2) mi lekarz? 
- Tak. _____________________(3). 
- Jakie? 
- Witaminę C i B12. 
- To proszę mi dać tylko witaminę B12, bo witaminę C mam w domu. 
- Lekarz przepisał jeszcze syrop na _______________(4). 
- A ile on kosztuje? 
- 20 złotych. Wiem, że drogi, ale jest dobry, więc bardzo go __________________(5). 
- Dobrze, wezmę także ten syrop.  
- I coś jeszcze? 
- Tak. Potrzebuję tabletki ____________________(6) oraz tabletki obniżające temperaturę ciała. 
- Proponuję te, są rewelacyjne! Obniżają temperaturę, mają działanie przeciwzapalne i likwidują 
ból. 
- Ile kosztują? 
- Małe opakowanie - 10 sztuk – kosztuje 17 złotych, a duże opakowanie - 25 sztuk – kosztuje 
22 złote. Które podać? 
- Wezmę to duże opakowanie za 22 złote. 
- Coś jeszcze? 
- Tak. Watę proszę. 
- Wata? Hm….przepraszam, waty w tej chwili nie ma, ale może Pan zapytać w drogerii, tuż obok 
naszej apteki. 
- Dobrze zapytam. Dziękuję za radę. A jest może _______________(7) miętowa? 
- Tak, jest. 
- W takim razie poproszę 2 paczki tej herbaty. 
- Coś jeszcze Panu podać? 
- Tak. Wodę __________________(8). 
- Który rodzaj wody Pan sobie życzy? Ta kosztuje 8 złotych, ta druga 12 złotych, a ta największa 
16 złotych? 
- Poproszę tę za 8 złotych. 
- Coś jeszcze? 
- Dziękuję bardzo, to już wszystko. Ile płacę? 
- 62 złote. 
- Czy można ____________________(9) kartą? 
- Tak, można. Proszę wprowadzić kod PIN i zatwierdzić zielonym ____________________(10). 
Dziękuję. Proszę oto pana karta i paragon. 
- Dziękuję. Do widzenia. 
- Do widzenia. 
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Zadanie  II. 
 
Posłuchaj dialogu. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. 
 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
 

0. Dziewczyna nie zna języka węgierskiego. (+) 

11. Dziewczyna chce dostać się z lotniska do hotelu Budapeszt, w V dzielnicy.  

12. Taksówkarz żąda 12 tysięcy forintów za przejazd z lotniska do hotelu Raj.  

13. 
Chłopak pokazuje na planie miasta trasę, którą musi przebyć dziewczyna, 
by dotrzeć do hotelu. Mówi z jakich środków transportu ma ona skorzystać. 

 

14. 
Chłopak kazał dziewczynie przesiąść się z linii metra niebieskiego na linię 
czerwoną, a potem na żółtą. 

 

15. 

Chłopak proponuje dziewczynie, by ta nie kupowała biletów komunikacji 
miejskiej. Mówi, że dziś nie będzie kontrolerów, bo jest niedziela, a oni  
w dni świąteczne i wolne od pracy nie pracują. 

 

16. 
Chłopak powiedział, że jest na lotnisku, bo za godzinę ma samolot  
do Nowego Jorku. Leci do swojej przyjaciółki. 

 

17. 

Chłopak proponuje dziewczynie randkę, ale ona się nie zgadza. Dziewczyna 
dziękuje za pomoc, żegna się i daje do zrozumienia chłopakowi, że nie lubi 
kłamców! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért
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Zadanie  III. 
 
Posłuchaj dialogu. 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. Kuba ma: 

A) pięć lat 

B) sześć lat 
 

18. Kuba proponuje Oli, by bawili się: 

A) w łódź podwodną i pływali po morzach i oceanach, i zatapiali statki nieprzyjaciela 

B) w obrońców zwierząt i ratowali delfiny 
 

19. Ola jeździła metrem:  

A) w Warszawie 

B) w Warszawie, w Budapeszcie i w Sofii 
 

20. Tata Kuby jest inżynierem budownictwa i będzie budował metro: 

A) we Włoszech 

B) we Wrocławiu 
 

21. Ola chce zostać: 

A) lekarzem 

B) adwokatem 
 

22. Dziadek Kuby mówi o jego mamie: 

A) nasza córka 

B) nasza synowa  

 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 

A      

 
 

18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért

     5  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2015. május 26. 
1211 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 7   
III. feladat 5   

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
  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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Pótlapok száma 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott  

szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 

 

Ebben az összetevőben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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Zadanie I. 
 

Jesteś na Światowym Spotkaniu Młodzieży. Obiecałeś rodzicom, że wyślesz im list. Właśnie 

nadeszła ta chwila, kiedy musisz go zredagować. 

Możesz skorzystać z planu podanego poniżej i napisać: 

- co robisz, jak wygląda Twój rozkład dnia 

- kogo spotkałeś, przedstaw swoich nowopoznanych kolegów, znajomych 

- opisz miasto, w którym to spotkanie się odbywa (wybierz sam),  

- scharakteryzuj mieszkańców tego miasta 

- jak się czujesz 

- kiedy wracasz 

- poproś rodziców o coś (na przykład, żeby odebrali cię z lotniska) 

- pozdrów ich 

- podpisz się 

- podaj miejsce twojego pobytu oraz datę. 

 

Pamiętaj o formułach grzecznościowych. 

Dane, które podajesz w liście powinny być fikcyjne! 

Twoja praca musi zawierać 50-80 wyrazów.  

 
 

Zadanie I. - napisz na stronie numer 4! 
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Zadanie II. 

 

UWAGA! Wybierz i napisz tylko jedno zadanie, A lub B! 

Pamiętaj, że Twoja praca musi zawierać 100 – 120 wyrazów. 

 

A) Napisz list do koleżanki lub kolegi z Polski. Tematem tego listu niech będzie jeden  
z ulubionych napojów Węgrów – kawa! 
Możesz przedstawić: 
- historię kawy; skąd pochodzi, jak dotarła do Europy  
- jakich warunków klimatycznych wymaga kawowiec, gdzie się go uprawia  
- gatunki (odmiany) kaw 
- sposób ich palenia 
- sposób parzenia 
- kulturę picia kawy (czasu, miejsca, naczyń, dodatków do kawy) 
- rynek kaw  
- rola kawy w stosunkach międzyludzkich 
- kawa w literaturze, muzyce, sztuce 
- przysłowia (cytaty, powiedzenia, porównania) o kawie 
- czym jest kawa dla Węgrów  
- twoja opinia o kawie. 
Pamiętaj, że list ma specyficzną konstrukcję. Zastosuj ją. 

 

B) Jesteś redaktorem szkolnej gazety. Jeden z czytelników zapytał o wizerunek Węgra. 
Odpowiedz mu. Napisz do niego list, który wydrukujesz w swojej gazecie. 
Możesz zacząć od historii Węgier i jego ludu, potem przedstawić statystycznego 
Węgra, podając jego wiek, wykształcenie, zainteresowania, sposób spędzania wolnego 
czasu. Opisać jego przeszłość, wyjawić plany na przyszłość. Odpowiedzieć  
na pytania: czym się kieruje w swoim życiu, czego pragnie, czego oczekuje, co i komu 
daje on sam, czego dokonał? 
W podsumowaniu możesz ocenić swojego bohatera. Możesz także napisać,  
co o typowym Węgrze sądzą ludzie, którzy Węgrami nie są. 

            Pamiętaj, że list ma specyficzną konstrukcję. Zastosuj ją. 
 
 

Zadanie II: część A lub część B - napisz na stronach numer 6-7! 
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Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

 

 

 

Feladat Értékelési szempont 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. 

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

I. feladat összesen 11  

II. 

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

II. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
     
  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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