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Lengyel nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

Fontos tudnivalók 
 
 
 
Ebben a vizsgarész-összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 



Lengyel nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

 I. Przeczytaj tekst. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), a fałszywe 
znakiem (–). Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Czy nauka poprzez grę może być skuteczna? 65% wszystkich grających dzieci to uczniowie 

szkoły podstawowej. To, co przyciąga najmłodszych do gier, to serie niekończących się 

wyzwań, frajda z opracowywania na bieżąco strategii i planu do zdobycia kolejnych etapów  

i nagród. Ten właśnie schemat zaangażowania, oparty na oczekiwaniu na kolejne wyzwania,  

z możliwością z weryfikowania na bieżąco osiągnięć i wyników, wykorzystuje w edukacji 

metoda zwana gryfikacją. Dzięki niej dzieci same garną się do nauki i mają z tego wiele radości. 

Są trzy filary gryfikacji: 

Fun – zabawa i zadowolenie płynące z uczestnictwa w pewnym procesie; 

Friends – możliwość zabawy w grupie, poczucie wspólnoty, dzielenie się wynikami  

i osiągnięciami; 

Feedback – otrzymywanie szybkiej informacji zwrotnej o swoich błędach i postępach. 

Wiedza podawana w sposób łatwy i przyjemny jest szybciej przyswajana i lepiej utrwalana. 

Dobrym przykładem są gry edukacyjne, które coraz chętniej wykorzystywane są we wczesnej 

edukacji szkolnej, już nie tylko na zajęciach z informatyki. Nauczyciele powinni zatem 

proponować swoim uczniom takie rozwiązania, które trafią w ich zainteresowania i zachęcą do 

pogłębiania wiedzy. Zdecydowana większość rodziców (63%) deklaruje, że najchętniej 

kupiłaby swoim dzieciom gry edukacyjne. 
Tekst za: http://polki.pl/rodzina/nastolatki,gryfikacja-nauka-poprzez-gry,10413584,artykul.html (dostęp: 07.02.2017) 

 

0. 65% wszystkich grających dzieci to uczniowie szkoły podstawowej. (+) 

1. Dzieci nie lubią gier komputerowych.  

2. 
Metoda wykorzystująca gry komputerowe w edukacji zwana jest 
gryfikacją.  

3. 
Wyróżnia się cztery rodzaje gryfikacji: Fun, Friends, Feedback, 
Facebook.  

4. 
Gry edukacyjne są coraz chętniej wykorzystywane przez nauczycieli we 
wczesnej edukacji szkolnej.  

5. 
Większość rodziców deklaruje, że najchętniej nie kupowałaby swoim 
dzieciom gier edukacyjnych, bo są drogie i niczego dobrego nie wnoszą. 
Dzieci powinny czytać książki! 
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II. Przyporządkuj typy ogłoszeń do odpowiednich opisów. Właściwe litery wpisz  
w tabelkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

 

A 
Dwupokojowe mieszkanie w super lokalizacji. Panorama na Pałac Kultury i Nauki. 
Wystawa okienna zachodnio-wschodnia. Pokoje 23 i 13 m2. Kuchnia osobna, 
łazienka z wanną. W przedpokoju szafa w zabudowie. Okna plastikowe, nowe. 
Mieszkanie odnowione, w dobrym stanie. Cena do niewielkiej negocjacji. 

B 
Jesteśmy stabilną międzynarodową firmą. Poszukujemy pracownika biurowego ze 
znajomością języka węgierskiego. Oferujemy wysokie wynagrodzenie stałe plus 
premię. Zapewnimy pracę w zgranym, młodym zespole. Stwarzamy możliwość 
awansu, szkoleń oraz rozwoju osobistego. 

C 

Fotoreportaże z dnia ślubu! Sesje plenerowe. Eleganckie fotoksiażki.  
Okolicznościowe fotogalerie www. Edycja i montaż materiału filmowego  
i fotograficznego. W trakcie robienia zdjęć i realizacji filmu opowiadamy historię, 
która ma być spójna i przedstawiać nie tylko Parę Młodą, ale także całą atmosferę, 
jaka panuje w tym szczególnym dniu. Zadzwońcie Państwo i umówcie się ze mną 
na spotkanie prezentacyjne! 

D 

Sofa Bartek to piękno, wygoda i funkcjonalność połączona z nowoczesnym 
wzornictwem. Sofa posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel. Ma kolorowe 
poduszki ozdobne. Mebel wykonany jest na sprężynach bonellowych, które 
gwarantują trwałość siedziska i komfort podczas użytkowania. Staranne wykonanie 
i wysoka jakość sofy sprawią, że każdy będzie z niej zadowolony. 

E 
Wózek dziecięcy wykonany z niezwykłą starannością przez polskiego producenta. 
To model funkcjonalny, trwały, przewidziany na każdy teren: i miasto, i leśne drogi. 
Ze składaniem poszczególnych elementów z powodzeniem poradzi sobie każda 
mama, a prowadzenie tego wózka i spacer z synem będzie czystą przyjemnością. 

F 

Samochód po niepalącym właścicielu, serwisowany w autoryzowanej stacji 
pojazdów, mały przebieg, mocny silnik, małe spalanie, bezawaryjny silnik, 
samochód w pełni bezwypadkowy, pojazd został zakupiony jako nowy u 
autoryzowanego dealera w Polsce, komplet kluczy i pełna dokumentacja obsługi 
auta, bardzo dobry stan samochodu, garażowany, zadbane wnętrze samochodu. 

G 
Sprzedam laptopa. Ekran 17' , Win.8.1, procesor INTEL(R) CORE (TM) i5-3230M 
2.60 GHz, 750GB, pamięć RAM 4GB, 64-bitowy system operacyjny. Gratis torba. 
Odbiór tylko osobisty. 

H Kupię sprzęt narciarski renomowanej firmy. Narty zjazdowe 146 cm, wiązania, kijki 
i buty rozmiar 36. 

K Sukienki ślubne, wizytowe, studniówkowe od 150 zł. Realizujemy również 
indywidualne projekty. Szyjemy rozmiary XXXL. Zapraszamy. 

 
Tekst za: http://www.gratka.pl/ (dostęp 05.02.2017) 
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0. usługi 

6. motoryzacja 

7. wyposażenie domu 

8. dla dzieci 

9. nieruchomości 

10. elektronika 

11. praca 

12. moda 

13. sport 
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III. Podane fragmenty opowiadania „Trzeci wiek”, poukładaj w logicznej kolejności. 
Odpowiednią literę wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

 

A zajęci! – zmartwiła się Zuzia. – Czy ja nie będę Wam przeszkadzała? - Ty? Nigdy! 
– zawołali jednocześnie babcia i dziadek, a zaraz potem objęli swoją wnuczkę. 

B dziadków też. I w ogóle dla wszystkich starszych ludzi – odpowiedział dziadek . - 
To się nazywa Uniwersytet Trzeciego Wieku - wtrąciła babcia. - Trzeci 

C - A konkretnie? - spytała Zuzia. - Na przykład języków obcych. Ja wybrałam 
węgierski. Zawsze chciałam się go 

D kto coś robi dla własnej przyjemności i pomagania innym, a nie dla pieniędzy – 
wyjaśnił dziadek. – Ojej, to wy jesteście teraz bardzo 

E nauczyć - poważnie odpowiedziała babcia. - Babciu, a dziadek też z tobą studiuje? – 
Nie. Dziadek został wolontariuszem w muzeum i oprowadza szkolne 

F babcia. – A jeśli chodzi o szkołę, to się z tobą nie zgodzę. Ja uwielbiam się uczyć! – 
powiedziała poważnie babcia. -Dobrze ci mówić babciu, bo już 

G - Ale ja Wam zazdroszczę! – powiedziała Zuzia, kiedy babcia i dziadek witali się z 
nią. - A można wiedzieć czego? – zapytał dziadek. - Tego, że nie 

H wycieczki - powiedziała babcia. - A co to znaczy wolontariusz? – zainteresowała się 
Zuzia? - To ktoś, 

K 
nie musisz! – wzruszyła ramionami Zuzia. - Nie muszę, ale chcę! I właśnie od 
października zapisałam się do szkoły - powiedziała babcia. - Są szkoły dla babć? – 
zdziwiła się Zuzia. - Nie tylko dla babć i 

L 
wiek? Ale śmieszna nazwa? - Zuzia zachichotała. A czego się tam uczycie? - 
Wszystkiego, na co nie mieliśmy czasu w pierwszym i drugim wieku – 
odpowiedziała babcia. 

M 
chodzicie do szkoły. Nie mogłam doczekać się ferii – powiedziała Zuzia. - My też 
cieszymy się na ferie, bo nie mogliśmy się doczekać twojego przyjazdu – 
uśmiechnęła się 

 
     Tekst za: R. Jędrzejewska-Wróbel, Trzeci wiek, w: Nasza szkoła 3, podręcznik do SP, Warszawa 2016, s.52 
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IV. Poniżej słownikowe definicje pojęć związanych z medycyną. Wybierz poprawną 
definicję i wpisz ją do tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

0. Strzykawka: 
A/ część aparatu telefonicznego przykładana lub wkładana do ucha 
B/ okrycie ochronne 
C/ narzędzie służące do wstrzykiwania leków za pomocą igły 

24. Lekarstwo: 
A/ dyscyplina sportowa; jazda na łyżwach 
B/ substancja chemiczna (lub ich zespół) stosowana w lecznictwie jako środek 
przeciw chorobom, bólom 
C/ górna część auta 

25. Pacjent: 
A/ chora osoba zwracająca się o poradę do lekarza 
B/ petent, interesant, kupujący 
C/ ten, kto sprzedaje coś; ekspedient 

26. Szpital: 
A/ budynek przeznaczony do czasowego pobytu osób zatrzymujących się w 
danej miejscowości z płatnym noclegiem 
B/ zakład lecznictwa zamkniętego, w którym bada się i leczy chorych 
wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 
C/ instytucja zajmująca się kształceniem, głównie dzieci i młodzieży 

27. Lekarz: 
A/ pracownik prowadzący księgi rachunkowe 
B/ osoba mająca uprawnienia do kierowania statkiem powietrznym 
C/ osoba zajmująca się leczeniem ludzi lub zwierząt 

28. Przychodnia zdrowia: 
A/ lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską 
B/ budynek lub pomieszczenie, w którym sprzedaje się towary 
C/ placówka służby zdrowia, w której pacjenci są przyjmowani przez lekarzy 
różnych specjalności i w której wykonuje się podstawowe badania 

29. Gorączka: 
A/ temperatura ciała podwyższona ponad stan normalny 
B/ nieduże naczynie do picia z niego napojów 
C/ napój parzony z palonych i zmielonych ziaren kawowca 

30. Grypa: 
A/ gra sportowa rozgrywana na korcie przez dwie lub cztery osoby 
B/ wirusowa choroba zakaźna 
C/ urządzenie służące do pisania 

 
Tekst za: www.sjp.pwn.pl (dostęp 06.02.2017) 
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I. feladat 5   
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dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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 a vizsgarész-összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasach kwadratowych wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie 
gramatycznej, zachowując liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Podczas podróży pociągiem do pracy mężczyzna poznaje młodą kobietę(0) [młoda kobieta]. 

Od tego momentu jeździ codziennie o tej samej porze, by móc spotkać tę ________________ 

_____________(1) [piękna dziewczyna] - widzieliście to gdzieś? Pewnie w _____________ 

_____________(2) [stare kino]. Ale takie historie zdarzają się naprawdę i tu w Polsce. Można 

w ___________________________(3) [polski pociąg] poznać miłość swojego życia. 

Katarzyna i Paweł tak się właśnie poznali. Gdy się w sobie zakochali, każde z nich 

rozpoczynało właśnie studia w __________________________(4) [inne miasto], Katarzyna w 

Krakowie, a Paweł w Gdańsku. Mimo dzielących ich setek kilometrów, postanowili się 

spotykać. Najpierw co dwa tygodnie, a później co tydzień, trasę Kraków-Gdańsk-Kraków 

pokonywali ______________________________(5) [nocne pociągi]. Te kursowały wówczas 

objazdem w związku z prowadzonymi modernizacjami. - Nie zraziło mnie to jednak – 

wspomina Kasia. - Pamiętam, jak pierwszy raz czekałam o szóstej rano na dworcu w Krakowie 

z kubkiem ________________________(6) [gorąca kawa] dla Pawła. Następnym razem to on 

czekał na mnie w Gdańsku z _________________________(7) [czerwona róża]. 

 
tekst za: http://turystyka.wp.pl/pociag-do-milosci-kolej-zawiozla-ich-do-oltarza-6090704391094913a (dostęp 
20.02.2017) 
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II. Uzupełnij tekst wpisując odpowiedni aspekt czasownika właściwie wybranego 
spośród par podanych w ramce. Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej! Jedna 
para bezokoliczników jest zbędna! Pisz bardzo starannie!  
Przykład jest oznaczony symbolem (0). 
Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 

przychodzić – przyjść (0)                      pisać - napisać 
kupować – kupić                                dostawać – dostać 
żegnać – pożegnać                          mówić – powiedzieć 
dzwonić – zadzwonić                                      iść – pójść 

 
To był kolejny dzień, kiedy Czarny Michał nie przyszedł (0) do szkoły. Pierwszego dnia 

nieobecności Kinga była zmartwiona. Następnego załamana. Michał nie odbierał telefonów, w 

domu nikt nie otwierał drzwi. Dopiero trzeciego dnia Kinga ______________________(8) 

SMS-a: „Wpadnij wieczorem”. Łatwo tak _________________________(9)! Najpierw dwa 

dni nie daje znaku życia, a potem jakby nigdy nic przysyła SMS z takim tekstem. Kinga całe 

popołudnie biła się z myślami. Iść czy nie __________________(10) do Michała? 

__________________________(11) do Małgosi. – Moim zdaniem, idź – usłyszała  

w słuchawce głos koleżanki. – Maciek _____________________(12) mi kiedyś, że w takich 

sprawach jak miłość czy przyjaźń nie ma co się unosić honorem. – Ale nie wszyscy tak uważają. 

Spójrz na… – chciała powiedzieć, że na Kamilę i historię z Michałem, ale ugryzła się w język. 

Szybko _____________________(13) się z Małgosią i zaczęła przygotowywać do wyjścia. 

Myślami powracała jednak do Kamili i Michała. Do historii, która jakiś czas temu zburzyła jej 

spokój. 

tekst za: M.K. Piekarska, Klasa Pana Czajki, http://czasdzieci.pl/czytanki/id,5243ee-klasa_pana_czajki.html, 
(dostęp 18.02.2017) 
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III. Odpowiednie przyimki wpisz do tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Sezon ogórkowy to taki czas, kiedy nie ma interesujących wydarzeń. Cóż, wszyscy są  

na (0) wakacjach, podróżują, leżą na plaży lub zażywają kąpieli w morzu. A gdy wrócą  

_______(14) morza zastaną _______(15) teatrach pustki. Telewizja nadaje powtórki filmów  

i programów. Ogólnie mówiąc, _______(16) cały sezon ogórkowy nie ma co w mieście robić. 

Nie ma nadziei na ożywienie kulturalne. Cóż, trudno. Chociaż czasami i latem człowiek ma 

ochotę pójść _______(17) przyjaciółmi na nowe przedstawienie, obejrzeć nowy film, 

wysłuchać nieznanego jeszcze koncertu. A tymczasem ______(18) początku lipca _____(19) 

końca sierpnia trzeba się zadowolić odgrzewanymi kotletami, czyli propozycjami już nam 

znanymi. No i ogórkami oczywiście! 

tekst za: B. Michalec, Wesołe dyktanda dla klas 3, wyd. Aksjomat, Kraków 2010, s.17 
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Név:  ...........................................................  osztály: ......  

IV. Z czterech bezokoliczników w nawiasie kwadratowym wybierz ten, który jest 
odpowiedni i zapisz go, nie zmieniając aspektu, w poprawnej formie trybu 
rozkazującego. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

O tym, że aspiryna jest skuteczna na przeziębienie, a także pomaga w leczeniu chorób krążenia, 

na pewno wiesz. Ale czy znasz również inne jej zastosowania? 

Walczy z przetłuszczającymi się włosami i łupieżem. Po umyciu włosów wetrzyj(0) 

[odkurzać, kupować, wetrzeć, urodzić] w nie roztwór wykonany z 0,5 litra wody, 2 tabletek 

aspiryny i 0,5 szklanki octu jabłkowego. Po 15 minutach ponownie _________________(20) 

[umyć, pisać, stawać, grać] włosy. Pomaga w walce z opryszczką i zajadami. Zażywanie 125 

mg aspiryny dziennie skraca czas ataku opryszczki z przeciętnie 8 do 5 dni. 

______________________(21) [rysować, nałożyć, sprzedać, śpiewać] pokruszoną aspirynę 

na zajady, opryszczkę lub trądzik. Gdy ugryzie cię komar albo gdy skóra strasznie swędzi, 

______________________(22) [kochać, uczyć, czytać, rozkruszyć], 2-3 tabletki, 

______________________(23) [zmieszać, biegać, jeść, mówić] z balsamem do rąk i wetrzyj 

w bolące miejsce. Aspiryna czyści także biżuterię, ______________________(24) [zanurzyć, 

wyjść, polecieć, upiec] ją w szklance wody z dodatkiem 2 tabletek i pozostaw  

na kilka minut. Usuwa plamy z potu na T-shirtach: rozpuść 2 tabletki w misce z ciepłą wodą, 

włóż koszulkę i pozostaw na około 2-3 godziny. Potem ______________________(25) 

[oglądać, jechać, wyprać, skakać]. 

 
tekst za: http://www.styl.pl/dom/news-aspiryna-nie-tylko-na-bol-
glowy,nId,2146095#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (dostęp 17.02.2016) 
 

 
 
 
 
  

20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
      6  



Lengyel nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  
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Név:  ...........................................................  osztály: ......  

  

 

  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

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

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 
 
 

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 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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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

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

Ania Marku, co czytasz? 
Marek Czytam o świątecznych(0) porządkach. 
Ania Do świąt wielkanocnych jeszcze dwa tygodnie. Zdążymy posprzątać. 
Marek Przecież wiesz, że nie lubię niczego zostawiać na ostatnią chwilę. Posprzątajmy w ten 
weekend. 
Ania W niedzielę palmową? 
Marek W piątek i w sobotę przed niedzielą palmową. 
A wiesz dlaczego zgodnie z __________________________(1) robimy wielkie świąteczne porządki? 
Ania Wiem przecież, że nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością, ale także dlatego, że te 
porządki mają także __________________________(2) znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, 
a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Marek Czytałaś już ten artykuł? 
Ania Nie, ale wiem o tym i o innych zwyczajach świątecznych od babci. Gdy byłam małą 
________________________(3) spędzałam całe dnie z babcią. Wtedy mi o tym opowiadała. 
Marek A co o czekoladowym zającu mówiła ci babcia?  
Ania ________________________(4) zając może być po zakończeniu uroczystego 
wielkanocnego śniadania. To wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej 
niespodzianki dla każdego. To zwyczaj, który podobnie jak choinka, przywędrował do nas z 
___________________(5). 
Marek Aniu, rozdzielmy przedświąteczne prace. Ty, zajmij się wszystkimi szafami, szafkami 
i rzeczami, które w nich są. Zrób porządki, ułóż dokumenty, przejrzyj zawartość szaf, może trzeba 
coś wyrzucić? Ja umyję okna i podłogi w całym domu oraz wypiorę firanki i zasłonki. Odkurzę 
_____________________(6) i sofę. 
Ania Marku, musimy to wszystko zrobić w piątek i w sobotę, bo na niedzielę mam inne plany. 
Marek Aniu, jakie plany masz na niedzielę palmową? 
Ania Chcę zabrać cię na świąteczny kiermasz. 
Marek Co tam będziemy robić? 
Ania Kupimy nowy koszyczek na święconkę, będziemy ____________________________(7) 
malować jajka różnymi technikami, zrobimy lukrowanego baranka, zjemy świątecznego mazurka. 
Ten kiermasz jest połączony z warsztatami, możemy tylko kupować świąteczne 
_______________(8) albo też spróbować je zrobić. 
Marek Nie jestem zachwycony tym pomysłem. Przecież wiesz, że nie mam zdolności plastycznych, 
a _________________________(9) jajek, odlewanie baranka z lukru tego wymagają. 
Ania W takim razie proponuję na tym kiermaszu tylko świąteczne zakupy.  
Marek To już brzmi lepiej. 
Ania To co? Mamy zaplanowany następny weekend, a święta? 
Marek Do świąt jeszcze daleko, całe dwa ____________________(10). 
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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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. Monika - koleżanka z klasy wyjeżdża do Azji na lat pięć. + 

11. Tata Moniki chce, aby jego córka uczyła się w angielskiej szkole, a jej mama 
chce, aby uczyła się w szkole chińskiej.  

12. Dzieci szybko uczą się języków obcych.  

13. Nauka w szkołach w Polsce trwa 12 lat, a w Azji tylko rok.  

14. Tata Moniki jest architektem. Będzie w Chinach budować największy most 
na świecie.  

15. Lekarze w Chinach mówią tylko po angielsku.  

16. Tata Córeczki zgodził się na wakacje w Chinach. Polecą do Pekinu, a potem 
będą podróżować po całym kraju.  

17. Córeczka umie powiedzieć po chińsku „dzień dobry”, „do widzenia”, 
„dziękuję”, „przepraszam”.  
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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. 
 
Klient przyszedł do banku zapytać o kredyt: 
   
0.         A) hipoteczny 
            B) gotówkowy 
 

18. Klient chce kupić nowy, dobrze wyposażony dom: 

A) od dewelopera (na rynku pierwotnym) 

B) od pana Kowalskiego (na rynku wtórnym) 
 

19. Dom kosztuje pięćset tysięcy złotych, ale klient chce pożyczyć od banku (wziąć kredyt): 

A) sto tysięcy złotych 

B) czterysta tysięcy złotych 
 

20. Klient będzie spłacał kredyt przez dwadzieścia lat, płacąc miesięcznie: 

A) trzy tysiące złotych 

B) pięć tysięcy złotych 
 

21. Jeśli małżeństwo, mające wspólnotę majątkową, chce dostać kredyt, to do banku: 

A) musi pójść któreś z nich z upoważnieniem pisemnym drugiego małżonka 

B) muszą iść razem 
 

22. Klient chciałby zrobić żonie niespodziankę i kupić dom z okazji ich: 

A) dwudziestej drugiej rocznicy pierwszej randki 

B) dwudziestej rocznicy ślubu 
 

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

A      
 

18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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  pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 
 
 

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 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. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
Ebben a vizsgarész-összetevőben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Ügyelj a megadott szószámra! 
 
Pontlevonással jár, ha a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb vagy hosszabb)  
a megadott szóintervallumtól.  
 
Jó munkát! 
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Zadanie I. 
 
Chcesz mieć w domu zwierzę, ale rodzice nie wyrażają na nie zgody. Napisz list do swojej 

babci i poproś ją o wsparcie. Ona, podobnie jak ty kocha zwierzęta i rozumie cię. Zawsze  

w takich sytuacjach, stawała po twojej stronie. Aby babcia mogła przekonać twoich rodziców 

musisz dostarczyć jej kilku informacji: 

1. Napisz jakiego chcesz mieć zwierzaka i dlaczego właśnie ten cię interesuje. 

2. Przedstaw argumenty rodziców.  

3. Zaproponuj coś od siebie. Może przyjmiesz na siebie jakieś nowe, dodatkowe 

domowe obowiązki, może spełnisz jakieś życzenie rodziców,  i wówczas rodzice ci 

ulegną. 

Kończąc list, poproś babcię o radę i wsparcie w osiągnięciu celu. Nie zapomnij o tym,  

że piszesz list, a ta forma wymaga zwrotów grzecznościowych. 
 

Twoja praca musi zawierać 80-100 wyrazów. 
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Zadanie  II. 
 

Organizujesz dla siebie i kilku swoich przyjaciół wyjazd na narty. Zorientowałeś się, że to 

proces skomplikowany i czasochłonny, dlatego lepiej będzie skorzystać z usług biura 

podróży. W tej sytuacji musisz napisać do nich list (pismo oficjalne) i poprosić,  

by przedstawili ci ofertę. 

Pisząc: 

1. Przedstaw swoją grupę. Podaj liczbę osób, chcących pojechać na narty.  

2. Od kiedy do kiedy chcielibyście (możecie) wyjechać. 

3. Określ potrzeby grupy, co do bazy noclegowej (hotelu) i oczekiwania wobec miejsca 

(destynacji, kraju).  

4. Podaj kwotę całkowitą, którą możecie przeznaczyć (wydać) na ten wyjazd.  

 

Pamiętaj, że piszesz do pracownika biura podróży. Używaj odpowiednich formuł. Szata 

graficzna w tego typu pismach jest ważna. Podaj (na potrzeby tego egzaminu) fikcyjne dane. 

Twoja praca musi zawierać 100–120 wyrazów. 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

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  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


