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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. 
 
Czy warto opłacać zajęcia dodatkowe dla dzieci? Z pewnością warto, ale dlaczego konkretnie? 

Przede wszystkim spełniają one funkcję edukacyjną oraz społeczną. Dziecko działa w grupie, 

zdobywa nowe wiadomości i umiejętności, a przy tym efektywnie spędza czas. 

Najkorzystniejsze są takie zajęcia, które są dopasowane do predyspozycji i osobowości 

malucha. Bardzo wartościowe są również takie, które nie skupiają się na określonym wycinku 

wiedzy, na przykład - nauce języka obcego, ale proponują coś ponadto, czyli zajęcia 

ogólnorozwojowe (usprawniające zdolności manualne, logiczne myślenie czy koordynację 

wzrokowo-ruchową). W wyborze zajęć dodatkowych każdy rodzic powinien kierować się 

umiarem. Dziecko ma ciekawie spędzać czas, a nie być przeciążone. Rodzice mają do wyboru 

mnóstwo ofert dodatkowych zajęć dla swojej pociechy: nauka języka obcego, zajęcia taneczne, 

zajęcia plastyczne i techniczne, gra na instrumencie, zajęcia rytmiczne, zajęcia sportowe. 

Zabawy grupowe uczą nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, podporządkowywania się 

ustalonym zasadom. Maluch uczy się szacunku do potrzeb rówieśników, w pewnych sytuacjach 

musi ustępować, w innych – zawalczyć o swoje. Jest to świetny wstęp do rozwoju inteligencji 

emocjonalnej. Przyjemność odczuwana przez dziecko powinna być głównym wyznacznikiem 

jego udziału w zajęciach. Zdarza się, że rodzice „na siłę” zapisują malucha, w efekcie czego 

taka nauka nie przynosi pożytku, ani nie daje satysfakcji. 
https://parenting.pl/dodatkowe-zajecia-dla-najmlodszych-czy-warto (dostęp 17.11.2017 r.) 

0. Dodatkowe zajęcia dla dzieci są bardzo ważne. P 

1. Dziecko działając w grupie, zdobywa nowe wiadomości i umiejętności.  

2. Najlepiej, żeby dziecko uczyło się od starszych i mądrzejszych dzieci.  

3. Dobrze jest połączyć zajęcia z języka obcego ze sportem wyczynowym.  

4. 
W czasie zajęć grupowych dziecko uczy się szacunku do potrzeb rówieśników, 
w pewnych sytuacjach musi ustępować, w innych – zawalczyć o swoje.  

5. 
To nie przyjemność odczuwana przez dziecko jest głównym wyznacznikiem 
jego udziału w zajęciach, a to czy będą one potrzebne mu w przyszłości.  
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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 bez tłuszczu. Mieszamy do połączenia się składników. Następnie ciasto wyjmujemy 
z folii i wałkujemy na cienki, okrągły blat. Szklanką 

B wodę, dodajemy łyżkę oliwy, łyżeczkę soli i doprowadzamy do wrzenia. Na gotującą 
się wodę wrzucamy po kilka 

C 
Jak zrobić „ruskie pierogi”? Poniżej przepis. Ciasto: do mąki dodajemy jajko, wodę  
i sól. Zagniatamy jednolite, gładkie ciasto. Gotowe owijamy folią 

D uważając, aby farsz nie dostał się w miejsce sklejenia. Jeśli ciasto nie chce się sklejać, 
brzegi można posmarować odrobiną zimnej 

E na wierzch. Po wypłynięciu pierogów gotujemy jeszcze przez około 

F 
elastyczne. Farsz: cebulę obieramy i drobno siekamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 
wrzucamy cebulę i podsmażamy na jasny, złoty kolor. Ziemniaki i ser mielimy w 
maszynce 

G 1,5 minuty. Czas gotowania zależy oczywiście od grubości ciasta. Pierogi wyjmujemy 
z wody przy pomocy łyżki 

H Smacznego! 
I wycinamy kółka. Na środek każdego kółka nakładamy łyżkę farszu i sklejamy brzegi 
K cedzakowej. Pierogi podajemy gorące, okraszone smażoną cebulką lub boczkiem. 

L wody. Pierogi układamy na tacy obsypanej mąką i przykrywamy ściereczką.  
Do dużego garnka wlewamy 

M spożywczą i odkładamy na 20-30 minut. Po tym czasie ciasto powinno zrobić się 
gładkie, miękkie i 

N pierogów. Delikatnie mieszamy drewnianą łyżką, zmniejszamy ogień i gotujemy  
do momentu, aż pierogi wypłyną 

O do mięsa. Dodajemy sól, sporą ilość świeżo zmielonego czarnego pieprzu i usmażoną 
cebulkę, ale już 

 

Tekst za: https://smaker.pl/przepis-pierogi-ruskie,124729,jagodzianka17.html (dostęp 17.11.2017) 
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III. Dobierz do pytań redaktor Anny Konieczyńskiej odpowiednie odpowiedzi Agnieszki 
Radwańskiej – polskiej tenisistki, która od lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce 
rankingu WTA. Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

 
 

0. Sport to szkoła życia? 

19. 
A Pani jako mała dziewczynka czuła, że ma talent do tenisa? Czy to była 
na początku tylko i aż zabawa? 

20. Nie buntowała się Pani? 

21. Kiedy zaczęła Pani myśleć o tym, że na korcie się zarabia? 

22. A jak nauczyć się przegrywać? 

23. Jak znalazła Pani fajnego faceta? 

24. Czy Pani wesele będzie z pompą? 

 
Tekst za: http://www.gala.pl/artykul/agnieszka-radwanska-on-jest-moim-narzeczonym-wspolpracownikiem-i-
przyjacielem-nie-mamy-przed-soba-tajemnic-wywiad-170619045756 (dostęp 18.11.2017) 
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A 

Finansami zajmowali się rodzice. Mama dalej pomaga mi w sprawach bankowych. 
Na początku w sport trzeba było zainwestować. Jeździliśmy na turnieje do Czech, 
Słowacji i Niemiec, bo nie było nas stać na dalsze podróże. Pierwszych pieniędzy, 
które wygrywałam na tzw. dziesiątkach, czyli turniejach z nagrodami rzędu 
dziesięciu tysięcy dolarów, nie wydawałam na zakupy. Brałam z tej puli sto dolarów, 
a resztę oddawałam rodzicom. 

B 

W szatni przed treningami zawsze rozmawiałam z dziewczynami o tym, jak trudno 
znaleźć faceta, który rozumie wyzwania sportowego życia. Przecież nas ciągle nie 
ma! Trudno na odległość umówić się na randkę, a co dopiero utrzymać związek. Jak 
znalazłam Dawida? Miałam szczęście. Poznaliśmy się w pracy, a potem stopniowo 
do siebie zbliżaliśmy. Miałam 24 lata, nie byłam zdesperowana, nie szukałam męża. 
I co ważne, nie musiałam w imię związku zrezygnować z tenisa. Moje życie osobiste 
nie ma wpływu na to, co dzieje się w sporcie. 

C 
Tak, tenis ukształtował mój charakter. Sport jest najlepszym wychowawcą. Dzięki 
niemu mam siłę do pokonywania przeciwności, także w życiu prywatnym. Nie ma u 
mnie miejsca na fochy, lenistwo czy marudzenie. 

D Pływać mogłam sobie po treningu na korcie. Tata miał ambicję, abyśmy z siostrą 
Ulą zostały tenisistkami. I chciał ją zrealizować. 

E 

Chyba każda panna młoda marzy o uroczystym ślubie, na którym może poczuć się 
jak księżniczka. Traktujemy go jako jedną ze spraw do załatwienia. Znajomi już 
pytają, gdzie spędzimy miesiąc miodowy, a ja przecież zaraz po ceremonii wrócę na 
kort. 

F 

Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że mam szansę na karierę w 
sporcie. Gdy miałam pięć lat, rodzice musieli mnie zawozić na treningi, 
kupować rakiety, pilnować harmonogramu. To mój tata dostrzegł we mnie 
potencjał, więc zmotywował do pracy. Sport zawodowy zmienia życie nie 
tylko dziecka, ale też rodzica. To wieloletnie poświęcenie: czasowe, 
emocjonalne, finansowe. 

G 

To zadanie rodziców, żeby dziecko oswoiło się z porażką. Jeśli odnosi same 
zwycięstwa, trzeba je skonfrontować z silniejszym przeciwnikiem. Gdy masz pięć 
lat, płacz na korcie jest normalną reakcją na stres, bo trudno w inny sposób poradzić 
sobie z emocjami. Trzeba przejść ten chrzest bojowy. Pamiętam, jak w liceum 
chodziłyśmy z koleżankami na mecze tych zawodników, którzy słynęli z łamania 
rakiet z wściekłości. To był niezły show, ale z czasem trzeba nauczyć się nad sobą 
panować. 

H 

Nie przyszło mi to do głowy. Nie miałam czasu na bunt, bo nie znałam życia poza 
tenisem. Nauczono mnie, że to on jest najważniejszy. Nie buntowałam się też 
pewnie dlatego, że już od dziesiątego roku życia osiągałam sukcesy. Cieszył mnie 
każdy puchar, dyplom czy nagroda rzeczowa. 
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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. 
 
Na randce każda kobieta chce wyglądać olśniewająco i atrakcyjnie. Oczywiście to czy randka 

będzie udana nie zależy tylko od stroju, jednak przemyślana stylizacja z pewnością poprawi 

nam samopoczucie i doda pewności siebie. A to już połowa sukcesu na randce. 

Mówią, że nie szata zdobi człowieka, jednak pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Nieważne 

czy wybierasz się na pierwszą randkę czy na którąś z kolei - nie założysz przecież ulubionego 

dresu, który wkładasz spędzając weekend na kanapie. Ubierając się na romantyczne wyjście, 

warto postawić na skromną elegancję - zwłaszcza jeśli nie do końca wiesz, co partner 

zaplanował. Warto też nie pokazywać zbyt wiele - zbyt duży dekolt lub zbyt krótka mini 

niekoniecznie są dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj, że na takim spotkaniu masz wyglądać 

kobieco, a nie wulgarnie, a nie ma nic bardziej kobiecego niż sukienka na przykład ołówkowa. 

Wybierz fason, w którym czujesz się najlepiej, żeby podczas spotkania nie skupiać się na tym, 

że sukienka kiepsko leży, albo jest zbyt krótka czy zbyt długa. Oczywiście na romantyczne 

spotkanie możesz też włożyć spodnie lub spódnicę. Do nich wystarczy dobrać ładny żakiet, 

który nada stylizacji szyku. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy decydujesz się na spodnie, czy 

sukienkę - warto by dobrane do kompletu buty optycznie wydłużyły nogi. Najlepiej wybrać 

sprawdzone obcasy, aby czuć się wygodnie. Doskonale sprawdzą się klasyczne czarne szpilki. 

Dobierając dodatki, kieruj się zasadą równowagi - jeżeli kreacja jest strojna, to biżuteria i 

makijaż powinny być skromniejsze. Bogato zdobiony naszyjnik doskonale będzie wyglądał na 

gładkiej sukience lub bluzce. Zrezygnuj z dużej torby typu worek, lepiej będziesz prezentować 

się z niedużą, skórzaną torebką. Jakość ma znaczenie, a nie ilość. 

 
Tekst za: http://avanti24.pl/Magazyn/1,150458,19742170,w-co-sie-ubrac-na-randke-zobacz-jak-stworzyc-
zestaw-ktory.html (dostęp 16.11.2017 r.) 
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0. 

Idąc na randkę nie zakładaj: 
A) krótkiej sukienki 
B) szpilek 
C) ulubionego dresu 
D) ubrań w czarnym kolorze 

25. 

„Skromna elegancja” to synonim: 
A) klasycznej sukienki ołówkowej 
B) świecącej bluzki z dużym dekoltem 
C) kostiumu kąpielowego 
D) długiej sukni z odkrytymi ramionami 

26. 

Do spodni lub spódnicy koniecznie dopasuj: 
A) torebkę typu worek 
B) żakiet 
C) samochód 
D) kolor lakieru do paznokci 

27. 

Najlepiej założyć buty, które: 
A) optycznie wydłużają nogi 
B) są ze skóry ekologicznej 
C) są sportowe i wygodne 
D) mają obcas 5 cm 

28. 

Zasada równowagi polega na tym, że: 
A) im więcej ozdób masz na sobie, tym lepiej wyglądasz 
B) im kreacja jest bardziej strojna, to biżuteria i makijaż powinny być 
skromniejsze 
C) jeśli on jest ubrany na czarno, to ona powinna być ubrana na biało 
D) im jesteś wyższa, tym dłuższą nosisz sukienkę 

29. 

Bogato zdobiony naszyjnik dobrze wygląda na: 
A) długiej szyi 
B) kwiecistym materiale 
C) szkockiej kracie 
D) gładkiej sukience lub bluzce 

30. 

Pamiętaj, ubierając się! Liczy się: 
A) kolor 
B) ilość 
C) jakość 
D) prawda 
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Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Z podanych w nawiasach bezokoliczników wybierz właściwy i utwórz od niego 
odpowiedni imiesłów przymiotnikowy czynny lub bierny. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

Zrobiony (0) [zrobić, czytać, kupić, ugotować] dyplom – to nie wszystko!  
 

_______________________________(1) [myśleć, telefonować, poszukiwać, klaskać] pracy 

po studiach powinni być cierpliwi. Absolwenci muszą postawić na zdobywanie doświadczenia, 

dobrze _______________________________(2) [malować, sporządzić, sprzedawać, kopać] 
CV oraz pozytywny wizerunek w sieci. Dorywcza praca, aktywność w fundacji czy chociażby 

stypendium zagraniczne to mocny punkt w życiorysie i liście motywacyjnym. Osoba po 

studiach bez doświadczenia, aby uniknąć rozczarowania, powinna przyjąć taktykę małych 

kroków. Absolwent _____________________________(3) [czesać, kraść, ubiegać, 
marznąć] się o niższe stanowisko zwiększa swoje szanse na zatrudnienie. Pozwoli mu to 

zdobyć doświadczenie, a także pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony. W dobie 

wszechobecnego internetu warto istnieć w sieci. Profesjonalne portale społecznościowe, takie 

jak LinkedIn czy GoldenLine, pozwalają stworzyć profil _________________________(4) 
[kochać, zawierać, odkurzać, prać] elementy CV oraz listu motywacyjnego. Człowiek 

_____________________________(5) [skakać, kłamać, oglądać, przynależeć] do grup czy 

udzielający się na forum ma większe możliwości na poznanie branży oraz wykazanie się 

wiedzą, co zwiększa jego szanse na zatrudnienie. Aktywność w internecie ma jednak jeszcze 

jedno oblicze. Nie jest tajemnicą, że bardzo często ______________________________(6) 
[mieć, głaskać, krzyczeć, mówić] nas zatrudnić szef, po przeczytaniu CV sprawdza nas na 

Facebooku. To jak wygląda nasz profil, ile jesteśmy w stanie udostępnić, w jaki sposób 

wypowiadamy się w postach czy komentarzach, ma wielkie znaczenie. Profil osoby szukającej 

pracy tuż po studiach nie może obfitować w zdjęcia z szalonych imprez, linki do śmiesznych, 

niewybrednych filmików czy frywolne komentarze. To wypada ukryć. Wkraczamy bowiem na 

rynek pracy, którym kierują inne wartości. 
Tekst za: https://praca.money.pl/rozwoj-osobisty/artykul/jak-znalezc-prace-po-studiach,99,0,2348131.html 
(dostęp 11.11.2017 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. 
 

 
W ciągu ostatnich lat (0) [ostatnie lata] infrastruktura rowerowa ulega w Polsce ciągłej 

poprawie. Pojawiają się również bardzo ciekawe rozwiązania. Pod ______________________ 
__________________________(7) [Lidzbark Warmiński] powstała pierwsza w kraju 

ścieżka, która pomaga rowerzyście w pokonywaniu trasy nocą. Jej nietypowa nawierzchnia 

nocą oddaje nagromadzone ___________________________________(8) [światło słoneczne] 
i świeci w ciemności. Innowacyjny odcinek ma 100 m długości i 2 m szerokości. Materiał z 

którego zrobiono ________________________________(9) (ścieżka rowerowa], jest w stanie 

oddawać światło przez ponad 10 godzin. Oznacza to, że przez _______________________(10) 
[cała noc] ścieżka emituje ___________________________________(11) [energia świetlna] 
i ponownie gromadzi ją ______________________________________(12) [następny dzień]. 
Co ważne, efekt zawdzięczamy wyłącznie właściwościom użytego kruszywa, bez konieczności 

wspomagania _____________________________________(13) [dodatkowe źródła] energii. 

Do budowy ścieżki w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego wybrano luminofory świecące na 

niebiesko, aby zachować spójność z _______________________________(14) [mazurski 
krajobraz]. Od dawna prowadzi się badania nad wykorzystaniem kolorowej i oddającej 

światło ___________________________________(15) [nawierzchnia asfaltowa]. 
Opracowuje się także asfalty zapachowe - cytrusowe, truskawkowe czy różane. Innowacyjne 

budulce mają w równym stopniu znaczenie estetyczne, co ekonomiczne i ekologiczne. Projekt 

świecącej nawierzchni powstał już wcześniej, ale jego realizacja była możliwa dopiero dzięki 

pozyskaniu __________________________________________(16) [bogaty inwestor]. 
 
Tekst za: https://moto.wp.pl/pierwsza-w-polsce-swiecaca-sciezka-rowerowa-powstala-pod-lidzbarkiem-
warminskim-6068401772577409a (dostep 18.11.2017) 
  

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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III. Wstaw odpowiednie przyimki. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
„Dama z łasiczką” czy może raczej „Dama z gronostajem” to jedyne dzieło Leonarda da Vinci 

w (0) polskich zbiorach. Obraz _________(17) długi czas znany był pod tytułem „Dama z 

łasiczką”, jednak finalnie przyjęto tę drugą wersję, bowiem w szacie letniej gronostaj ma 

czekoladowo-brązowy wierzch ciała, łatwo go wtedy pomylić _________(18) łasicą, jednak 

jesienią zmienia ubarwienie _________(19) białe. Obraz przedstawia Cecylię Gallerani, 

kochankę księcia Ludovica Sforzy, znaczącą postać na tamtejszym dworze. Była ona kobietą 

bardzo dobrze wykształconą, obracała się wśród elity intelektualnej Mediolanu, prowadziła 

dysputy filozoficzne, biegle władała łaciną i starożytną greką, tworzyła poezję i uważana była 

________(20) jedną z najwybitniejszych włoskich poetek tamtego okresu. Najpierw portret 

znajdował się w jej posiadaniu, a potem, nie wiadomo dokładnie, co się z nim działo. Pewne 

jest jedynie to, że obraz ten ________(21) 1800 roku znajdował się w zbiorach rodziny 

Czartoryskich. Książę Adam Jerzy kupił go ________(22) Włoszech ________(23) swojej 

matki Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, która wówczas tworzyła w Puławach pierwsze 

polskie muzeum. 

Tekst za: http://niezlasztuka.net/o-sztuce/dama-z-gronostajem-jedyne-dzielo-leonarda-da-vinci-w-polskich-
zbiorach/ (dostęp 18.11.2017 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
  

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Max. Elért 
       7  
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IV. Liczebniki w nawiasach kwadratowych zapisz słownie w poprawnej formie 
gramatycznej. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Czy jest planeta, na której może istnieć życie? Tak! Znajduje się jedenaście (0) [11] lat 

świetlnych od Ziemi i będzie się do nas zbliżać. Za ___________________________(24) [80] 
tysięcy lat stanie się naszym najbliższym gwiezdnym sąsiadem. Jest prawdopodobieństwo 

istnienia na niej życia. Naukowcy odkryli tę egzoplanetę niedawno. Nazywa się Ross 

_________________________________________(25) [128] b i jest rozmiarów Ziemi. To nie 

jest jedyny wspólny mianownik. Nowo odkryta egzoplaneta charakteryzuje się temperaturami 

na powierzchni zbliżonymi do tych panujących na Ziemi. To pod względem odległości 

__________________________(26) [2] po Proxima b planeta z umiarkowanymi 

temperaturami. Ross 128 b krąży wokół swojej gwiazdy __________________________ (27) 
[20] razy bliżej niż Ziemia wokół Słońca. Ale i tak otrzymuje zaledwie ______________(28) 
[2] razy tyle promieniowania co Ziemia. Stąd przyjazne dla nas temperatury: od minus 

___________________________________(29) [60] do plus ______________________(30) 
[20] stopni celsjusza. 

 
 
Tekst za: https://tech.wp.pl/planeta-na-ktorej-moze-istniec-zycie-jest-podobna-do-ziemi-6188340844947073a 
(dostęp 18.11.2017 r.) 
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pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 6   
II. feladat 10   
III. feladat 7   
IV. feladat 7  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
 

Jednym z naszych problemów, dla mnie wręcz o narodowej skali, jest brak umiejętności 
przepraszania (0). Jakby od wypowiedzenia jednego, magicznego słowa ubyło nam 

wartości. A powinno być odwrotnie. Przyznanie się do błędu, przeproszenie, świadczy nie 

tylko o ____________________________________(1), ale przede wszystkim o dojrzałości. 

Nie ma człowieka, który nie popełniałby błędów. Na nich w końcu się uczymy, dzięki nim 

zmieniamy się, idealnie by było, gdyby na lepsze. 

Bywa jednak, że pomyłka budzi w ludziach frustrację tak dużą, że zamiast posypać 

__________________________________________(2), wyładowują swą złość na innych, 

najczęściej najbliższych im osobach. Widziałem wielu dorosłych karcących swoje dzieci i 

pokrzykujących, ale od wielkiego dzwonu zdarza mi się usłyszeć takiego, który mówi do 

syna, czy córki „przepraszam”. Tylko nieliczni traktują dziecko jako człowieka, z należnym 

mu szacunkiem. 

- Zauważyłaś mamo, że ludzie wolą mówić „sorki”, albo „sorry” _____________________ 
_________________________(3)? - zwróciła uwagę moja córka. Może rzeczywiście tak 

jest. Może łatwiej nam posłużyć się obcobrzmiącym słowem, bo łatwiej je wypowiedzieć i 

nie niesie takiego _______________________________________(4), jak „przepraszam”. 

Słowo „przepraszam” dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Wydaje mi się, że ciężko je 

wypowiedzieć również ze względu na doświadczenia wyniesione ze szkoły. Cały system 

edukacji opiera się na ocenianiu. Dobra jest zazwyczaj ___________________________(5), 
ta wskazana przez nauczyciela, wyuczona przez ucznia, ostateczna. Błędy zaznacza się na 

czerwono. Błąd jest czymś złym, skazuje na gorszą ocenę. Nikt nie powie: „Świetnie, że 

popełniłeś błąd. Dzięki niemu wiemy, nad czym _______________________________(6)”. 

Potknięcie nie motywuje, ale osłabia. Każdy chwali za rezultat, a nie za starania. Tymczasem 

dziecko, któremu trudniej przychodzi nabywanie pewnych umiejętności, jest z góry skazane 

na porażkę, chociaż daje z siebie dużo więcej, niż bardziej utalentowany w danej dziedzinie 

kolega. Nie ocenia się pracy - ocenia się wyniki. 

Wierzę, że gdyby udało się odzyskać porażce właściwe miejsce w _____________________ 
__________________(7), byłoby nam łatwiej. Każdy może odnieść sukces, ale też każdego 

może spotkać niepowodzenie. Nie trzeba gloryfikować ani jednego, ani drugiego. Miło jest 
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oczywiście, gdy nam się powiedzie, czujemy się docenieni przez innych i spełnieni.  

 

Ale z kolei poczucie sromotnej porażki, którą odczuwamy w danej chwili, po miesiącu, czy 

po dwóch okazuje się __________________________________________(8). 
Jeżeli chcemy, by nasze dziecko czuło się dobrze z samym sobą, nauczymy je przyjmować i 

sukcesy, i niepowodzenia. Nauczymy też, że wypowiedzenie słowa „przepraszam” nie jest 

żadną ujmą, ani __________________________________________________(9). A lekcję 

tę pojmie bardzo szybko, gdy zobaczy, że i my umiemy tak postępować. 
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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. Psy ratownicze muszą przejść specjalne szkolenie. (+) 

10. 
Do podstawowych czynności psów ratowniczych należy: szukanie ludzi 
zaginionych po zejściu lawiny, zabłądzeniu w lesie, zasłabnięciu na otwartym 
terenie. 

 

11. Treningami objęte tylko dorosłe psy, mające wyjątkowe predyspozycje. Młode 
psy chcą się bawić i ich szkolenie nie ma sensu.  

12. Psy z natury lubią miejski gwar. Lubią także jazdę w zatłoczonym autobusie, bo 
cenią sobie bliski kontakt z ludźmi.  

13. Trening psa ratowniczego zaczyna się od budowania więzi z przewodnikiem 
poprzez zabawę i wspólne spędzania czasu.  

14. Pies nie jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jest nim drugi człowiek.  

15. Właściciele psów rzadko mają problemy ze snem. Po długim spacerze śpi się 
dobrze.  

16. Terapia z wykorzystaniem psów, zwana jest dogoterapią.  

17. Psy pomagają leczyć chorobę Alzheimera, ADHD czy stwardnienia rozsianego.  
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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. Z definicji przyjaciółki są sobie: 
A) równe 
B) bliskie 
18. Przyjaźń, by trwać́ potrzebuje: 
A) czasu i zaangażowania. 
B) dobrej woli obu stron 
19. Jeżeli twoja przyjaciółka nie ma dla ciebie czasu to powinnaś: 
A) się z nią kłócić i ją nachodzić 
B) zapisać́ w pamięci to, co w waszej przyjaźni było dobre i uznać́ ten rozdział za zamknięty 
20. Podstawą przyjaźni jest: 
A) respektowanie odrębności i indywidualności drugiej osoby 
B) inspiracja i fascynacja drugą osobą 
21. Co niszczy przyjaźń? 
A) działanie wbrew sobie, choć podyktowane dobrymi chęciami 
B) kłamstwo i oszustwo 
22. Najczęściej spotykanym przykładem toksycznych relacji między przyjaciółmi jest: 
A) układ zamknięty, bez możliwości dołączenia kogoś z zewnątrz 
B) układ ofiara-ratownik 
23. Przyjaźń́ opiera się: 
A) na pocieszaniu i wybawianiu z opresji 
B) na zaufaniu, jeśli najbliższa nam osoba je zawiedzie, oznacza to koniec przyjaźni 
24. Warto zachowywać́ zdrowy rozsadek w kontaktach z przyjaciółką, regulując na przykład 
kwestie finansowe: 
A) stosownymi umowami na piśmie 
B) zgodnie z zasadą: „dobry zwyczaj – nie pożyczaj”! 
25. Jeśli „bratnia dusza” nas zawiedzie, po okresie zwątpienia w sens przyjaźni, powinniśmy: 
A) nigdy więcej, nikomu nie zaufać 
B) dać sobie prawo do zawarcia kolejnej przyjaźni 
 
 
 
 

0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
B         
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pontszám 

maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 9   
II. feladat 8   
III. feladat 8   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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. 

 
Napisz list do rodzeństwa (siostry lub brata) i poinformuj ich o swoich planach na przyszłość. 

Możesz napisać o studiach wyższych, które chcesz wkrótce podjąć lub o nowej pracy. 

Pisząc: 

1) Podaj szczegółową informację dlaczego tak wybrałeś / zdecydowałeś?  

2) Wymień datę rozpoczęcia twojego „nowego życia” i opisz jak się będziesz przygotowywał 

do zmiany.  

3) Zwróć się do rodzeństwa z prośbą o wsparcie lub konkretną pomoc.  

Pisząc, posiłkuj się fikcyjnymi danymi i pamiętaj, żeby Twój list zawierał  

120-150 wyrazów. 

 

 

 

 

Swoją pracę napisz na stronie numer 4! 
 
  



Lengyel nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2019. május 23. 

Azonosító 
jel: 

               

  
Zadanie  I. 
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Zadanie  II. 
 
Napisz list do przyjaciółki i zachęć ją do obejrzenia filmu, który właśnie wszedł na ekrany kin 

i który tobie się bardzo podoba. Pisząc skoncentruj się na recenzji filmu, a nie na streszczeniu 

jego fabuły. 

Możesz skorzystać z planu: 

1) Podaj informacje dotyczące dzieła (autor, reżyser, bohaterowie, aktorzy, miejsce wydarzeń, 

scenografia, muzyka, tytuł, scenariusz). 

2) Podziel się wiedzą na temat filmu. Wymień uwagi krytyków i innych osób.  

3) Oceń sama. Wykorzystaj zwroty dotyczące kinematografii. 

4) Pisząc do przyjaciółki porusz także inne tematy, takie z życia codziennego, bo twój list nie może 

brzmieć jak szkolne wypracowanie. Korzystaj ze zwrotów grzecznościowych i formuł 

używanych w tego typu korespondencji. 

 

 

 
 
 

Pamiętaj, żeby Twój list zawierał 200-250 wyrazów. 

 
 

Swoją pracę napisz na stronie numer 6 i 7! 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

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  

 

dátum  javító tanár 
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pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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