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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. 
 
Każde zwierzę – bez względu na to czy to kot, pies, kanarek, chomik, czy złota rybka – daje 
człowiekowi coś dobrego: nie tylko wzbogaca jego życie, ale czyni je również zdrowszym. 
Zwierzęta mają kojący wpływ na człowieka. Już sama ich obecność obniża ciśnienie tętnicze 
krwi, a także poprawia stan zdrowia chorych. Na pewno słyszeliście lub czytaliście  
o dogoterapii, czy hipoterapii. Dziecko ćwicząc – lub chociażby tylko obcując ze zwierzęciem 
rozluźnia się psychicznie oraz fizycznie, uczy się nawiązywać kontakt, radzić sobie z lękami, 
koncentrować uwagę, a także nabiera pewności siebie. Opieka nad zwierzętami uczy dzieci nie 
tylko troski oraz odpowiedzialności, ale również dzięki nim stają się one bardziej 
obowiązkowe. Terapeutyczne znaczenie zwierząt zamknięte jest w bezwarunkowości; 
zwierzęta dają i kochają nie oceniając ani niczego nie oczekując w zamian. Już sama obecność 
zwierzaka wpływa pozytywnie na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Zaobserwowano, że 
w grupie rówieśniczej mającej kontakt z psem zmniejszyła się ilość zachowań agresywnych, 
lepiej rozwinęła się empatia, nastąpiło zwiększenie pewności siebie dzieci nieśmiałych oraz 
zmniejszenie uzależnienia dzieci od opinii innych osób. Zauważono też, że dzieci mające pod 
swoją opieką psa, mają lepsze o sobie zdanie. Dzieci najlepiej uczą się poprzez naśladowanie. 
Obserwują zachowania osób w bliskim otoczeniu, a następnie powielają wzorzec. Istotne jest 
więc, by pokazywać dzieciom, jak należy traktować zwierzęta. Rodzice powinni uczyć dzieci 
dbania o zwierzęta, wspólnie jak karmić, pielęgnować, okazywać uczucia, jednymi słowy 
traktować je, jak przyjaciół. Dorośli nie powinni ograniczać się tylko do zwierząt domowych. 
Kury, konie, ptaki czy mrówki również zasługują na szacunek człowieka, także warto naukę 
rozszerzyć także na zwierzęta poza własnym mieszkaniem, czy podwórkiem. 

Tekst za: http://www.bliskodziecka.com.pl/wspierajacy-wplyw-zwierzat-na-rozwoj-dzieci/ (dostęp 14.10.2018 r.) 

0. Każde zwierzę daje człowiekowi coś dobrego: zdrowie, pieniądze, radość  
i gwarancję bycia szczęśliwym. F 

1. 
Dziecko mające kontakt ze zwierzęciem rozluźnia się psychicznie oraz 
fizycznie, uczy się nawiązywać kontakt, radzić sobie z lękami, koncentrować 
uwagę, a także nabiera pewności siebie. 

 

2. Zwierzęta dają i kochają nie oceniając, ani niczego nie oczekując w zamian.  

3. Dzieci mające pod swoją opieką psa, mają lepsze wyniki w nauce.  

4. Dzieci najlepiej uczą się poprzez naśladowanie. Mogą nauczyć się psiego 
czy kociego języka i z nimi komunikować się.  

5. Rodzice powinni uczyć dzieci jak szanować i dbać o zwierzęta.  

 
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 śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się 
poruszyć, aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk. 

B przed niebezpieczeństwem! A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście 
sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem 

C 
Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada. Krążyła 
w niej legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej 
istoty dotąd nie 

D 
miejscu rybackiej wioski stoi miasto Warszawa, a na brzegu Wisły stoi pomnik Syreny. 
Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej 
pory, 

E 
chodź ze mną, proszę - powiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych 
pieśni. Zauroczony jej głosem rybak wziął ją 

F - Zatkajcie tym uszy - powiedział, podając go towarzyszom. Rybacy włożyli wosk  
w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu 

G pomimo różnych dziejów Warszawy, ani razu się nie pojawiła. A to oznacza, że wciąż 
jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy. 

H 
widział. Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu. - Jeśli złapiemy syrenę i 
zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden z nich. Kiedy 
nadeszła noc, 

I 
i tarczą, aby was bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak 
wielkie, że sami sobie nie poradzicie. 
Dziś na 

K 
na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali rybacy wrócili do chaty  
po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń. Lecz było już za późno. 
Syrena dopływała już do środka 

L 
syreny, zarzucili na nią sieć. Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej  
z chat. Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami udali się przygotować wóz, 
którym zamierzali zawieźć syrenę 

M 
rzeki. Przestraszony krzykami młody rybak również skoczył do wody i płynął ku niej,  
a ona zawołała do stojących na brzegu: - Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! 
Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby ostrzec was 

N 
do księcia. Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, 
że otwiera usta, odetkał sobie uszy, aby usłyszeć co mówi. - Wypuść mnie i 

O 
zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie czekali 
zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a 
potem zaczęła 

Tekst za: http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polski-legendy-warszawska-syrenka.html dostęp 08.10.2018 r. 
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III. Dobierz do pytań redaktora Damiana Gajdy odpowiednie odpowiedzi –  
Magdy Gessler – polskiej restauratorki, malarki i osobowości telewizyjnej,  
właścicielki oraz współwłaścicielki kilkunastu restauracji, pisarki i felietonistki. 
Litery odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Pytania redaktora Damiana Gajdy: 
 
  

0. Lubisz być zajęta? 

19. Na czym polega Twój fenomen? 

20. Jacy ludzie Cię lubią? 

21. Czy to prawda, że jako dziecko byłaś niejadkiem? 

22. Kto cię nauczył wrażliwości na smak? 

23. Nie narzekasz? 

24. Czym się zajmujesz, kiedy nie pracujesz? 
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Odpowiedzi Magdy Gessler: 
 

A 
Czy ja wiem...? Dużo rodzicom zawdzięczam. Tata pracował jako korespondent 
PAP-u. Mieszkaliśmy w różnych miejscach na świecie, miałam możliwość 
poznania wspaniałych ludzi, których bym nie spotkała, gdyby nie on. 

B 

Trudno byłoby mi wskazać jednego nauczyciela. W naszej rodzinie wrażliwość na 
smak przechodziła z pokolenia na pokolenie. Dziadek pracował dla samego Wedla. 
Babcia Halina prowadziła pierwszą w Słupsku powojenną cukiernię, Irena 
uchodziła za kulinarne guru. Mama również była genialna. W naszym domu 
mówiło się o niej „pionierka”. Jako pierwsza wprowadziła kuchnię fusion, łączyła 
nowe smaki, tworząc kulinarne wariacje. 

C 
Mam szczęście, że robię to, co kocham. Dzięki „Kuchennym rewolucjom”, które 
od lat cieszą się wielką popularnością, poznaję inspirujących, zaskakujących 
ludzi i zmieniam ich życie na lepsze. A oni pewnie też moje. 

D 

Grymasiłam, plułam jedzeniem, a dziadek robił wszystko, by czymś zadowolić 
ukochaną wnuczkę. Moja opiekunka miała więcej odwagi – potrafiła głodzić mnie 
całymi dniami, ale dzięki niej poczułam wynikający z głodu apetyt. Jeśli nie 
zjadłam na śniadanie kanapek, dostawałam je na obiad albo na kolację. 
Przygotowywała dla mnie niezwykłe smaki, zawsze coś specjalnego. Obłęd! Ta 
mieszanka smaków, zapachów, konsystencji stanowiła dla mnie zastrzyk witamin, 
mikroelementów, który budował moją odporność. 

E 

Dlaczego mam narzekać? Kaprysy tylko utrudniają pracę. Mogłabym czasami 
wymóc na produkcji różne rzeczy, ale nie robię tego, bo jestem nastawiona przede 
wszystkim na działanie i na to, by rewolucja, którą przeprowadzam, się udała. 
Udane rewolucje są moim osobistym sukcesem. Te, które nie wyjdą, bolą. 
Trzymam kciuki za restauratorów, ich powodzenie. Najtrudniej jest im po 
zakończeniu programu. Wtedy, bazując na moim pomyśle, zostają z biznesem 
sami. Jednym to wychodzi, innym już nie. 

F 

Jestem lubiana zarówno przez ludzi odważnych, ciekawych, jak i tych 
„normalnych”,  spokojniejszych. Często zaczepiają mnie na ulicach, lotniskach. 
Proszą o autograf, wspólne zdjęcie, chcą mnie przytulić. Nigdy nie spotkałam się z 
nieprzyjemnymi reakcjami. „Kuchenne rewolucje” osiągają teraz najlepsze wyniki 
oglądalności w historii. 

G Zawsze pracuję. Dlatego na wakacjach, zamiast cieszyć się czasem wolnym, mam 
depresję, bo nie wiem, co ze sobą robić. 

H 
Przede wszystkim na prawdzie. Na tym, że sama dużo przeżyłam, popełniałam 
błędy, do których umiem się przyznać. Poza tym wielokrotnie zostałam oszukana i 
musiałam zmierzyć się z trudnymi sytuacjami. Nie uważam się za idealną. W 
ludziach cenię autentyczność i prostotę. 

Tekst za: https://www.gala.pl/artykul/magda-gessler-wywiad-w-gali-przeczytaj-i-zobacz-zdjecia-180625015423 
dostęp 06.10.2018 r. 
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IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 
Prawidłową odpowiedź (właściwą literę) wpisz do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Morze to ogromne, wspaniale zaopatrzone laboratorium, w którym znajdują się prawie 
wszystkie pierwiastki chemiczne występujące na ziemi. I właśnie bogactwo tych substancji 
sprawia, że woda morska ma tak dobroczynny wpływ na zdrowie i urodę. Woda morska jest 
znakomicie tolerowana i absorbowana przez naszą skórę. Dlaczego? Ponieważ jej skład jest 
zbliżony do płynu owodniowego, w którym rozwija się płód, a przeciętne stężenie zawartych 
w niej minerałów do tego, jakie występuje w ludzkiej surowicy krwi. Ponadto stymulują 
metabolizm komórkowy - poprawiają nawilżenie skóry i jej ukrwienie, a tym samym 
zaopatrzenie w tlen i składniki odżywcze. Poprawia się również kondycja włókien elastyny  
i kolagenu, wzrasta więc napięcie i elastyczność skóry. Mówiąc najprościej, skóra młodnieje. 
Nie dzieje się to z dnia na dzień, ale 2-3-tygodniowy urlop nad morzem odejmie nam lat. 
Pamiętajmy jedynie, że do wody nie należy wbiegać, ale zanurzać się w niej stopniowo, aby 
organizm miał czas przystosować się do niższej temperatury. Po kąpieli zaś należy zawsze 
dokładnie spłukać ciało (i włosy) pod prysznicem - gęsta od soli i innych minerałów woda 
morska, wysychając na skórze, powoduje jej odwodnienie. Nasz poczciwy Bałtyk ma jeszcze 
inną zaletę - kąpiele w nim są świetnym sposobem na zrzucenie nadwagi. To zasługa 
jednocześnie mineralnego składu wody oraz jej stosunkowo niskiej temperatury. W efekcie 
kąpiel poprawia krążenie krwi i podkręca przemianę materii. Częste nad Morzem Bałtyckim 
burze też mają korzystny wpływ na zdrowie. Tuż po burzy powietrze jest przesycone ozonem, 
który wytwarza się podczas wyładowań. Ozon, czyli aktywowany tlen, ma silne właściwości 
bakteriobójcze; ale żeby nawdychać się ozonu, trzeba wyjść na spacer, gdy tylko przestanie 
grzmieć, bo gaz ten błyskawicznie rozkłada się do zwykłego tlenu. Powszechne jest 
przekonanie, że woda morska nie nadaje się do picia. Rzeczywiście, pragnienia raczej nie ugasi, 
bo zawiera duże ilości sodu. Jednak człowiek może bez jakiejkolwiek szkody dla zdrowia 
wypić w ciągu doby do jednego litra wody morskiej. 

Tekst za: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/jak-morze-wplywa-na-zdrowie-aa-
iaDG-KemN-fp5o.html (dostęp 09.10.2018 r.) 
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0.  Morze to ogromne, wspaniale zaopatrzone laboratorium, w którym znajdują się: 
 A) badania naukowe i analizy lekarskie 

B) przedmioty wytworzone przez człowieka 
C) prawie wszystkie pierwiastki chemiczne występujące na ziemi 
D) wypukłe formy ukształtowania terenu o wysokości względnej większej niż 300 m 

 
25.  Skład wody morskiej jest zbliżony do: 

A) wody w basenie 
B) wody w kranie 
C) płynu kosmicznego 
D) płynu owodniowego, w którym rozwija się płód 
 

26.  Aby nasz organizm miał czas przystosować się do niższej temperatury, do wody: 
A) należy wbiec chlapiąc i krzycząc 
B) trzeba wskoczyć 
C) powinno wchodzić się spokojnie i zanurzać się w niej stopniowo 
D) nie wchodzić w ogóle, bo to za duże ryzyko 

 
27.  Po kąpieli w morzu należy zawsze dokładnie spłukać ciało (i włosy) pod 

prysznicem, bo: 
 A) zostają na ciele białe plamy od soli 

B) woda morska, wysychając na skórze, powoduje jej odwodnienie 
C) możemy zarazić się chorobami odzwierzęcymi 
D) dostaniemy alergii na słońce 

 
28.  Kąpiel w Morzu Bałtyckim poprawia krążenie krwi w naszym organizmie  

i podkręca przemianę materii, a ta powoduje: 
 A) chudnięcie (utrata masy ciała) 

B) tycie (przybieranie na wadze) 
C) opalenie skóry (zmiana koloru na czerowny lub brązowy) 
D) złe samopoczucie 

 
29.  Ozon, czyli aktywowany tlen: 

A) może być wytwarzany tylko w laboratorium 
B) jest dodawany do lodów, by je napowietrzać 
C) jest różowym gazem 
D) ma silne właściwości bakteriobójcze 

 
30.  Człowiek 
 A) nie może pić wody morskiej 

B) może pić wodę morską, ale nie więcej niż jeden litr dziennie 
C) może pić wodę morską w nieograniczonych ilościach 
D) może pić wodę morską, tylko jako lekarstwo 
 

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

C       
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

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

Unia Europejska cały czas próbuje, w zróżnicowany sposób, przeciwdziałać złym drogowym 

statystykom. Jednym z nich jest wprowadzanie obowiązkowego wyposażenia w nowych 

pojazdach, dla zapewnienia jak najlepszej ochrony podróżujących. Przykładem takich działań 

jest wprowadzany (0) [szykować się, wprowadzać, interesować, udomowić] właśnie system 

szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Jest on odpowiedzią na ogólne problemy 

z komunikacją pomiędzy osobami zgłaszającymi i odbierającymi. Ważną kwestią jest 

______________________________(1) [określać, malować, wynająć, życzyć] (najczęściej 

błędnie) lokalizacja oraz czas po jakim _____________________(2) [odkurzać, cieszyć się, 
napisać, wykonywać] jest telefon na numer alarmowy 112. W systemie eCall jest on 
___________________________(3) [aktywować, jeść, skakać, spać] na dwa sposoby: 

automatyczny – w momencie wybuchu poduszek powietrznych i ręczny – po wciśnięciu 

przycisku „SOS”. W pierwszym przypadku, do centrum alarmowego 

_________________________________(4) [słuchać, sprzątać, przesyłać, leżeć] są takie 

dane jak: czas zdarzenia, informacje o rodzaju aktywacji (manualna / automatyczna), numer 

VIN pojazdu, typ układu napędowego, dokładna lokalizacja samochodu, dwie poprzednie 

lokalizacje auta, kierunek jazdy oraz liczba pasażerów (przypiętych pasami). Dzięki systemowi 

eCall istnieje szansa, że liczba ofiar śmiertelnych będzie ____________________________(5) 
[czesać się, maleć, otwierać, drukować]. Przede wszystkim układ ten zniweluje największy 

problem _______________(6) [pojawiać, myśleć, zmywać, pić] się podczas komunikacji z 

centrum ratownictwa, czyli błąd ludzki w przekazie informacji. 

Tekst: http://moto.pl/MotoPL/7,88389,23200673,jak-dziala-system-ecall-ktory-jest-obowiazkowym-
wyposazeniem.html (dostęp 26.10.2018 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 jaki sposób latem oszczędzać energię elektryczną (0) (energia elektryczna)? 

Najprostszym rozwiązaniem byłoby zapewne ograniczenie pracy klimatyzatorów. Ulgę 

przyniesie także wietrzenie – ale takie, przeprowadzane z głową! Okna w 

___________________________________________(7) (nasze mieszkania) otwierajmy na 

oścież wieczorem, w nocy i nad ranem, kiedy temperatura na zewnątrz jest najniższa. W ciągu 

dnia, kiedy słońce świeci  z ______________________________(8) (pełna moc) zamykajmy 

je. W oknach zaciągnijmy jasne zasłony i rolety. Jeśli dopiero stoimy przed decyzją o zakupie 

________________________________(9) (żaluzje okienne), decydujmy się na te, które 

mają _______________________________(10) (dodatkowa warstwa) folii lub gumy, dzięki 

którym skuteczniej odbijają _________________________ ________________________(11) 
(promienie słoneczne). Zamiast klimatyzacji i wiatraków wyłączajmy inne, zbędne 

urządzenia. Za nagrzewanie się powietrza w mieszkaniu oraz windowanie rachunków 

odpowiadają również: telewizor, komputer, radio, piekarnik, pralka. Korzystajmy z nich tylko 

wtedy, kiedy jest to konieczne – najlepiej rano lub _______________________________(12) 
(późny wieczór), kiedy jest chłodniej. Nie zapominajmy o odłączaniu sprzętów RTV od sieci, 

kiedy ich nie potrzebujemy. Zmieniając swoje nawyki, oszczędzimy trochę 

na___________________________(13) (domowe rachunki), nie dopuszczając do 

nagrzewania się wnętrza domu – to podwójna korzyść. Lodówka pracuje cały rok, bez 

przerwy. W upalny dzień chłodziarka musi pobierać więcej energii, by 

utrzymać____________________________(14) (niska temperatura) w swoim wnętrzu. 

Umiejscawiając ją w kuchni, warto pamiętać, by zapewnić jej 

___________________________(15) (dobra cyrkulacja) powietrza. 

Tekst: https://deccoria.pl/artykuly/poradniki/jak-latem-oszczedzac-energie-elektryczna-25-3582,str-3 (dostęp 
20.10.2018 r.) 
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III. Wstaw odpowiednie przyimki. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

Jeśli lubimy eksperymenty i cenimy sobie oryginalność, powinniśmy pomyśleć o (0) 
założeniu szklanego ogródka. _____(16) jego stworzenia będziemy potrzebowali 

odpowiednich roślin, naczyń oraz podłoża, a także dość oryginalnych narzędzi takich jak długa 

pęseta, gąbka _____(17) patyku, szeroki lejek lub tuba _____(18) kartonu oraz łyżka 

przywiązana do kijka. Powinniśmy wybrać też odpowiednie naczynie, które musi być szersze 

na dole i węższe ____(19) góry. 

Idealna ziemia do szklanego słoja powinna być żyzna, lekka, przepuszczalna  

i wolna _____(20) chorobotwórczych zarazków (odkażona w piekarniku) oraz dostosowana 

do wymagań danego gatunku roślin. _____(21) sadzeniem roślin, podłoże w słoju lekko 

ugniatamy, a potem umieszczamy _____(22) nim korzenie roślin, wkładając je do wnętrza za 

pomocą pęsety. Delikatnie podlewamy i dekorujemy kamykami, mchem lub żwirkiem. 
 
Tekst: http://www.e-ogrodek.pl/a/jak-uprawiac-rosliny-w-szkle-zakladamy-szklany-ogrodek-19398.html (dostęp 
25.10.2018 r.) 
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IV. Liczebniki w nawiasach kwadratowych zapisz słownie w poprawnej formie 
gramatycznej. Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Rekrutacja na studia ruszyła! 

Jak co roku oblężenie przeżywa Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. 

O trzydzieści miejsc walczy tam aż sześćset sześćdziesiąt (0) [660] osób. 

Większość krakowskich szkół wyższych zakończyła w tym tygodniu przyjmowanie podań od 

kandydatów na studia dzienne w roku akademickim 

__________________________________________________(23) [2017]/2018. O 

__________________________________(24) [119] miejsc w Akademii Sztuk Pięknych 

walczyć będzie _________________________________________(25) [616] kandydatów. 

Najwięcej chętnych – prawie osiem osób na ______________________(26) [1] miejsce – 

będzie zdawać na Wydział Grafiki. Prawie ________________________(27) [7] kandydatów 

stara się o jeden indeks na Wydziale Malarstwa, ponad _______________________(28) [5] 
osób – o indeks Wydziału Atchitektury Wnętrz. Na Wydziałach Rzeźby i Konserwacji 

zabytków o miejsce ubiega się ponad __________________(29) [2] kandydatów. 
 
Tekst: Dziennik Polski, nr 139 z 16.06.2003 r. 
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V. Uzupełnij tekst wpisując odpowiedni czasownik właściwie wybrany spośród podanych 
w ramce i zapisz go w czasie przeszłym w poprawnej formie gramatycznej! 
Pisz bardzo starannie! Przykład jest oznaczony symbolem (0). 
Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 

być, znać się (0), zbliżać, pamiętać, przefrunąć, bawić, odskakiwać 

„Miłość od pierwszego wejrzenia” 

Wisława Szymborska 

 

Oboje są przekonani,  

że połączyło ich uczucie nagłe.  

Piękna jest taka pewność,  

ale niepewność piękniejsza.  

Sądzą, że skoro nie znali się (0) wcześniej,  

nic między nimi nigdy się nie działo.  

A co na to ulice, schody, korytarze,  

na których mogli się od dawna mijać?  

Chciałabym ich zapytać,  

czy nie pamiętają –  

może w drzwiach obrotowych  

kiedyś twarzą w twarz?  

jakieś „przepraszam” w ścisku?  

głos „pomyłka” w słuchawce?  

– ale znam ich odpowiedź.  

Nie, nie ________________________(30).  

Bardzo by ich zdziwiło,  

że od dłuższego czasu  

_______________(31) się nimi przypadek.  

Jeszcze nie całkiem gotów  

zamienić się dla nich w los,  

_________________(32) ich i oddalał,  

zabiegał im drogę  

i tłumiąc chichot  

_________________________(33) w bok.  

Były znaki, sygnały,  

cóż z tego, że nieczytelne.  

Może trzy lata temu  

albo w zeszły wtorek  

pewien listek ____________________(34) 

z ramienia na ramię?  

Było coś zgubionego i podniesionego.  

Kto wie, czy już nie piłka  

w zaroślach dzieciństwa?  

Były klamki i dzwonki,  

na których zawczasu  

dotyk kładł się na dotyk.  

Walizki obok siebie w przechowalni. 

________(35) może nawet pewnej nocy 
jednakowy sen, 

natychmiast po zbudzeniu zamazany.  

Każdy przecież początek  

to tylko ciąg dalszy,  

a księga zdarzeń  

zawsze otwarta w połowie. 

 
 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 

      6  



Lengyel nyelv 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 6   
II. feladat 9   
III. feladat 7   
IV. feladat 7  
V. feladat 6   

Feladatpont összesen 35   
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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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.  

 

Umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym jest obecnie na wagę złota. Mimo, że 

opanowanie języka wymaga czasu i systematycznej nauki (0), to jednak warto podjąć ten 

wysiłek, bo jeśli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, doświadczyć niesamowitej, 

emocjonującej przygody, stawić czoła nowym wyzwaniom, to znajomość _______________ 
____________________________(1) z pewnością znacznie ułatwi Ci osiągnięcie tego celu. 

Otworzy też przed Tobą nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Wyobraźmy sobie, 

że pracodawca prowadzący ____________________________________________(2) będzie 

miał do wyboru dwóch kandydatów – każdy z nich z podobnymi umiejętnościami  

i doświadczeniem. Jeden z kandydatów będzie płynnie posługiwał się językiem obcym,  

a drugi nie. W tej sytuacji z pewnością osoba dwujęzyczna będzie miała większe szanse  

na ________________________________________(3). 
Sprawne komunikowanie się w języku obcym daje ogromną szansę na poznanie wielu 

interesujących ludzi, nawiązanie przyjaźni, a może nawet odnalezienie miłości swojego życia. 

Ucząc się języka obcego mamy niesamowitą okazję, by nawiązać znajomość  

z osobami z innego ________________________________________________(4) i lepiej je 

zrozumieć. Dzięki znajomości języków obcych mamy też szansę na dotarcie do mniej 

komercyjnych miejsc, w których nie spotkamy tłumów turystów. Łatwiej możemy poruszać się 

podczas podróży poza utartym szlakiem, bez konieczności polegania na ofercie 

______________________________________(5). Im więcej słów lub struktur znamy w obcym 

języku, tym pełniej jesteśmy w stanie poznać kulturę i historię __________________________ 
_____________________(6). 
Nie od dziś wiadomo, że nauka języków obcych jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów 

pobudzania ________________________________(7). Mimo, że przyswajanie nowych słów  

i połączeń wyrazowych może wydawać się mozolnym i żmudnym zajęciem,  

to jest to jednak doskonały trening. Systematyczna nauka języka obcego poprawia zdolność 

koncentracji oraz pamięć i każdy kolejny zestaw słówek przyswajany jest szybciej. Naukowcy 

udowodnili, że znajomość więcej niż dwóch języków pomaga w utrzymaniu dobrej pamięci 

u seniorów, ich mózg dłużej ______________________________________(8) i dobrą kondycję. 
 
tekst za: https://cambridge.com.pl/cambridge-extra/ciekawe-artykuly/10-powodow-dla-ktorych-warto-uczyc-sie-jezykow-obcych.html 
(dostęp 26.10.2018 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. Praca zdalna to praca na odległość. Można ją wykonywać na przykład w 
domu. + 

9. Praca zdalna to idealne rozwiązanie dla wszystkich leniwych ludzi, bo nie muszą 
wychodzić z domu i w ogóle mniej wtedy pracują.  

10. Polska jest na 12 miejscu w Europie pod względem liczby osób wykonujących 
pracę zdalną.  

11. Pracując w domu zarabiamy mniej, bo nie ponosimy kosztów eleganckich ubrań, 
butów, kosmetyków czy biletów komunikacji miejskiej.  

12. Psychologowie twierdzą, że praca zdalna jest dla osób o niskim IQ i słabo 
wykształconych.  

13. 
Jeżeli nie potrafimy się skupić, co chwilę przenosimy naszą uwagę na inne 
czynności to koniecznie powinniśmy pracować w domu, bo praca w biurze 
będzie nas demotywowała. 

 

14. Istnieje opcja pracy w biurze z możliwością pracy zdalnej, co jakiś czas.   

15. Pracując przed komputerem mamy prawo do 5-minutowej przerwy raz na 
godzinę.  

16. Odżywiając się regularnie, powinniśmy jeść co 5-6 godzin i pić przyjemniej 
jedną kawę, co 3-4 godziny.  

 
tekst za: https://polki.pl/praca-i-finanse/praca,praca-zdalna-czy-warto-sie-na-nia-zdecydowac,2817,wideo.html 
(dostęp 25.10.2018 r.) 
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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. Polakom bursztyn kojarzy się z: 

A) kiczowatymi pamiątkami z nadmorskich straganów i cepelii ubiegłego wieku 
B) dzieciństwem i wakacjami nad morzem 

17. Niezwykłość bursztynu polega na tym, że: 

A) jest bardzo stary (40 milionów lat), a przez to drogi i niewiele osób może go mieć 
B) każdy jego kawałek jest inny i nie ma możliwości stworzenia dwóch identycznych 
produktów 

18.Obecnie projektanci i jubilerzy tworząc biżuterię łączą bursztyn ze: 

A) złotem, srebrem, szmaragdem, brylantem i szafirem 
B) złotem, turkusami, kryształami górskimi, koralami i rubinami 

19. Synonim bursztynu to: 

A) jantar 
B) złoto Balatonu 

20. Bursztyn występuje w kilku barwach: 

A) jasnożółtej, pomarańczowej, zielonej, brązowej, wiśniowej 
B) jasnożółtej, ciemnozielonej, brunatnoszarej, wiśniowej 

21. W Polsce występują złoża bursztynu i są one zlokalizowane: 

A) w Morzu Bałtyckim 
B) na Lubelszczyźnie (90%) oraz Pomorzu Gdańskim 

22. Światową stolicą bursztynu, w której powstaje 70% światowej produkcji jest: 

A) Pekin 
B) Gdańsk 

23. Największym importerem bursztynu są: 

A) Chiny 
B) Niemcy i Francja 

24. Bursztyn ma także właściwości: 

A) magiczne 
B) zdrowotne 

tekst za: https://polskiobserwator.de/aktualnosci/polska-bizuteria-z-bursztynu-doceniana-za-granica/ (dostęp 23.10.2018 r.) 
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  pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen 24  
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. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Pontlevonással jár, ha a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb vagy hosszabb) a 
megadott szószámtól.  
 
Jó munkát! 
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Zadanie  I. 

 
 

Kupiłeś nowy rower. Po trzech miesiącach się zepsuł. Nie możesz na nim jeździć. Udałeś się z 

nim do sklepu, w którym go nabyłeś i tam chciałeś go zareklamować. Poinformowano cię,  

że zgodnie z nową procedurą reklamacyjną musisz napisać e-mail bezpośrednio  

do producenta, a on po rozpoznaniu sprawy skontaktuje się z tobą i poda dalsze instrukcje.  

By sprawę załatwić bezkonfliktowo i szybko obsługa sklepu poinformowała cię, co musisz 

zawrzeć w swojej pisemnej reklamacji. 

 

1. Dane nadawcy (reklamującego), dane adresata: dokładny adres instytucji lub osoby, do której 

jest kierowana reklamacja. 

2. Informacja o tym co kupiłeś (marka, model) i kiedy. Potem powód złożenia reklamacji, opis 

nieprawidłowości, poniesionej szkody, czyli precyzyjne dane, co uległo uszkodzeniu i dlaczego 

nie można jeździć na rowerze.  

3. Skieruj prośbę do producenta roweru o szybką reakcję, czyli o to, by się z Tobą jak 

najszybciej skontaktował lub sam podaj spodziewany termin załatwienia sprawy.  

 

 

Pamiętaj o formie tego listu. To ma być pismo urzędowe! Umieść swoje i producenta roweru 

dane teleadresowe w odpowiednim miejscu. Wykorzystaj całą stronę. Posługuj się fikcyjnymi 

informacjami. 

 

Twoja praca musi zawierać 120-150 wyrazów. 
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Zadanie  II. 
 
Byłeś w muzeum i oglądałeś obrazy. Jeden wywarł na tobie takie wrażenie, że postanowiłeś 

podzielić się nim z babcią, która jako jedyna w rodzinie kocha malarstwo. Napisz do niej list. 
Opisz w nim obraz, który cię urzekł! Na potrzeby tego zadnia możesz opisać fikcyjne lub 

naprawdę istniejące dzieło, może to być pejzaż, martwa natura, portret, scena batalistyczna, 

scena rodzajowa czy malarstwo abstrakcyjne. 

 

1. Wstępne informacje o dziele: autor, tytuł, rok powstania, technika wykonania, miejsce    

przechowywania.  

2. Tematyka. Tu do wykorzystania następujące wyrażenia: obraz przedstawia, dzieło 

podejmuje temat; tematyka obrazu nawiązuje do; 

3. Co i jak przedstawia obraz: elementy ukazanej rzeczywistości, kompozycja, barwy, linia.  

4.  Nastrój dzieła i ogólne wrażenie wywołane przez dzieło.  

 
 
Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 

Pamiętaj, że piszesz list, a w tej formie - ważne są zwroty grzecznościowe. 
 

 
 
Zadanie przygotowano na podstawie: E.Nowak, J.Gaweł, „Myśli i słowa 8”, WSiP, 2018, s.17 
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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  
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