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Fontos tudnivalók 

 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 

Jó munkát! 
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I. Proszę uważnie przeczytać tekst i na jego podstawie określić wartość podanych w 
tabeli zdań (P - prawda, F - fałsz). Właściwą literę proszę wpisać w trzecią kolumnę 
tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

 
 

Nowa Syrena – powrót legendarnego polskiego samochodu 
 

Nazwa ,,Syrena” nawiązuje do legendy opowiadającej o początkach stolicy Polski. Pierwszy 
samochód tego typu został zaprezentowany w 1955 r. na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. Seryjną produkcję samochodów rozpoczęto dwa lata później w Fabryce 
Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu. W FSO Syrenę produkowano do 1972 
roku. W kolejnych latach (1972-1983) produkcję Syreny przejęła Fabryka Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Oba przedsiębiorstwa wyprodukowały łącznie 521 311 
samochodów. 
Kiedyś Syrena królowała na polskich drogach. Z czasem ten model został wyparty przez inne, 
nowocześniejsze samochody, Syrena stała się synonimem obciachu i niskiego statusu 
materialnego. Nazywano ją ,,kurołapką”, ,,skarpetą”. 
Dziś Syrena po blisko 30 latach przerwy powoli wraca do łask. Eksperci wróżą, iż niebawem 
będziemy mieli do czynienia z masową produkcją tego modelu. Pojawi się on jednak na rynku 
w odświeżonej, zaawansowanej technicznie odsłonie. 
Firma AK Motor została nabywcą praw do używania legendarnej nazwy, co jest związane z 
ambitnymi planami przedsiębiorstwa. Firma przygotowuje bowiem aż dwa modele 
unowocześnionej wersji pojazdu – Syrenę Meluzynę oraz Syrenę Meluzynę S (o charakterze 
sportowym). 
Kształt nadwozia jest pewnym kompromisem pomiędzy nowoczesnym designem i tradycyjnym 
wyglądem auta, bezsprzecznie przywodzi jednak na myśl oryginalną Syrenę. 
Plany firmy są ambitne – legendarna Syrena ma podbić rynek nie tylko polski, ale także 
globalny. Projektanci samochodu starają się, aby nowa wersja samochodu sprostała 
wymaganiom rynku motoryzacyjnego. Nowa Syrena ma być przystępna cenowo, funkcjonalna 
i wyposażona w nowoczesne, zaawansowane technicznie udogodnienia. Twórcy modelu dużą 
wagę przywiązują również do kwestii ekologii. Samochód jest przez nich pomyślany tak, żeby 
w maksymalny sposób ograniczyć problem emisji zanieczyszczeń i spalin. 
Eksperci oceniają pomysł ponownego wprowadzenia na rynek legendarnego modelu bardzo 
przychylnie. Przykładowo Wojciech Drzewiecki, przedstawiciel Instytutu Badań Rynku 
Motoryzacyjnego uważa, że zadanie jest trudne, ale jednocześnie – niezwykle ciekawe. Nową 
Syrenę będą chcieli kupić przede wszystkim motoryzacyjni pasjonaci i kolekcjonerzy. 
Odpowiednia promocja powinna sprawić, że samochodem zainteresują się także ci, którzy 
szukają auta do jazdy na co dzień. 
Tomasz Gorazdowski – zainteresowany nowinkami motoryzacyjnymi dziennikarz Radiowej 
Trójki – twierdzi, że pomysł wskrzeszenia Syreny ma potencjał przede wszystkim 
sentymentalny. Legenda marki może przemówić do wielu potencjalnych nabywców. Zdaniem 
eksperta aspekt emocjonalny może okazać się kluczowy, musi iść jednak w parze z przystępną 
ceną i funkcjonalnością samochodu. 
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0. W legendzie o początkach stolicy występuje samochód „Syrena”. F 

1. 
Samochód „Syrena” po raz pierwszy zaprezentowano w 1955 roku na 
Międzynarodowych Targach w Lipsku.  

2. Syrenę produkowano do 1972 roku.  

3. Wyprodukowano ponad pół miliona samochodów osobowych Syrena.  

4. Kiedy Syrena królowała na polskich drogach nazywano ją „kurołapką”  
i „skarpetą”. 

 

5. W pewnym okresie czasu Syrena była symbolem niskiego statusu materialnego.  

6. Nowy model Syreny jest identyczny z modelem sprzed lat.  

7. Syrena Meluzyna ma charakter sportowy.  

8. Twórcy nowej Syreny kładą duży nacisk na sprawę ekologii.  

9. Nowy model Syreny na pewno zainteresuje pasjonatów motoryzacji  
i kolekcjonerów. 

 

10. Aby Syrena stała się autem do jazdy na co dzień, musi mieć przystępną cenę  
i być funkcjonalną.  

 
 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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II. Proszę uważnie przeczytać tekst i następnie na jego podstawie odpowiedzieć krótko 
na zadane pod nim pytania. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

 
Ubezpieczenie turystyczne na narty 

 

Dla wielu z nas narty i snowboard to jedne (bądź jedyne) z powodów, dla których kochamy 
zimę. Aby nic nie zepsuło nam dobrej zabawy na stoku, warto dobrze przygotować się do 
wyjazdu. Podszlifować formę fizyczną, wyposażyć się w najwyższej jakości sprzęt i ciepłe oraz 
wygodne ubrania, a także… zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Sporty zimowe 
dostarczają nam bowiem masę niezwykłych emocji, lecz niestety często też prowadzą do 
różnego typu kontuzji, do których zaliczamy m.in. złamania, stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia 
kończyn. Przed wyjazdem należy więc zatroszczyć się o odpowiednie ubezpieczenie. 
EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, umożliwia potrzebującym 
skorzystanie z opieki medycznej oferowanej przez wszystkie kraje UE oraz służbę zdrowia 
Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu. Koszt leczenia zwracany jest przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 
Posiadanie takiej karty nie wystarczy jednak, by móc czuć się przygotowanym na każdą 
ewentualność w trakcie zagranicznego wyjazdu na narty. EKUZ zapewnia leczonemu 
wyłącznie podstawowy zakres pomocy medycznej w ramach publicznego systemu opieki 
zdrowotnej.  
Nie da się zaprzeczyć, że jazda na nartach należy do wyjątkowo kontuzjogennych sportów.       
Z tego właśnie względu kluczowe znaczenie odgrywa ubezpieczenie pokrywające koszty 
opieki zdrowotnej w razie wypadku oraz transportu medycznego do Polski. 
Należy więc zdecydować się na wariant ubezpieczenia turystycznego, uwzględniającego 
ryzyko związane ze sportami zimowymi. 
Ubezpieczenie narciarskie można wykupić online, nawet w ostatniej chwili przed wyjazdem. 
Opcję taką zapewniają liczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie narciarskie online 
można kupić w kilka minut, a po zalogowaniu się do serwisu dla klientów, można kupić polisę 
z dodatkową zniżką. Jeśli więc potrzebujemy kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd na 
narty np. do Austrii, Niemiec, Szwajcarii czy Włoch, powinniśmy wybrać odpowiadającą nam 
swoim zakresem polisę turystyczną, a następnie rozszerzyć ją o najistotniejsze dla nas opcje 
dodatkowe. Pamiętajmy, że zawsze, a więc także (a może przede wszystkim) podczas 
zimowego szaleństwa na stoku, najważniejsze jest bezpieczeństwo. 
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0. Co jest powodem, że wiele osób kocha zimę? 
 
      Narty i snowboard. 
 
11. Jakich kontuzji można doznać uprawiając sporty zimowe? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
12. Co oznacza skrót EKUZ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
13. Kto pokrywa koszty leczenia dokonanego na podstawie karty EKUZ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
14. Co zapewnia leczonemu karta EKUZ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
15. Co powinno pokrywać ubezpieczenie narciarskie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
16. Co jest najważniejsze podczas uprawiania sportów zimowych? 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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III. W miejsce luk proszę wstawić podane w ramce odpowiednie fragmenty tekstu. Literę 
właściwego fragmentu proszę wpisać do tabeli. Uwaga! Jeden tekst jest zbędny. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0).  

 
Jakie cechy powinien posiadać idealny szef? 

 

Wiedza, doświadczenie C (0). Odpowiednie predyspozycje, charakter i cechy osobowości mają 

tu kluczowe znaczenie. Najważniejsze z nich to: odwaga, zaufanie, dobra komunikacja, 

sprawiedliwość, uprzejmość i konsekwencja. Odwaga lidera wzbudza zaufanie w zespole 

i sprawia, że zespół również kieruje się większą śmiałością. Dobry przywódca _____ (17) 

i zuchwały. Poczucie, że jest się niezastąpionym i najlepszym nie wzbudza sympatii i zaufania 

zespołu. Oprócz zaufania do samego siebie i słuszności podejmowanych decyzji, niemniej 

ważne jest zaufanie do zespołu. Dobry lider ______ (18), a raczej mobilizować zespół do 

osiągniecia założonych celów. Dobra komunikacja to efektywna komunikacja, odpowiadająca 

na potrzeby zespołu. Niemniej ważna jest tutaj również umiejętność słuchania. Zespół, który 

wie, że zostanie wysłuchany, będzie działał pewniej. Jednak prosić o pomoc też trzeba z 

umiarem, _____ (19). Personel powinien być maksymalnie samodzielny. Dobry lider nie 

powinien się kierować sympatią lub jej brakiem do pracownika. Ocena i nagradzanie zespołu 

powinny wynikać wyłącznie z osiągnięć i realizacji zadań, _____ (20). Zasada równego 

traktowania jest tutaj kluczowa. Doceniony pracownik jest bardziej zaangażowany. Dobry lider 

powinien uprzejmie odnosić się do swoich pracowników. Wzajemny szacunek _____ (21). 

O ile pochwała dla danego pracownika może być „publiczna”, to uwagi powinny być kierowane 

bezpośrednio do osoby, której dotyczą. Przywódca powinien wymagać od siebie tego samego, 

czego od swoich podwładnych. Jeśli w zespole ustalone są jakieś zasady, to powinny one 

dotyczyć wszystkich, również lidera, _____ (22), a sam się spóźnia, nie wzbudza szacunku i 

zaufania. 
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A nie z każdą sprawą trzeba pójść do szefa 

B szef, który wymaga punktualności 

C oraz nabyte umiejętności pozwalają efektywnie zarządzać zespołem 

D jest podstawą relacji międzyludzkich 

E nie powinien nadmiernie kontrolować swoich podwładnych 

F a nie z subiektywnej opinii szefa o danej osobie 

G bo wtedy tylko możemy liczyć na uznanie i pochwałę 

H musi działać zdecydowanie i być pewny siebie, a przy tym nie być zadufany 

 
 
 

 
 
 

  

17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 
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IV. Proszę uważnie przeczytać tekst i na jego podstawie w poniżej przedstawionych 
zdaniach wybrać prawidłowe twierdzenie. Literę oznaczającą prawidłowe twierdzenie 
proszę wpisać do tabeli. 

 
Język w Internecie – nowa forma języka mówionego. 

 

W Internecie zawieszeniu ulega tradycyjny podział na język mówiony i pisany. Internetowe 
gatunki mowy mają ze względu na właściwości języka charakter hybrydalny – łączą w sobie 
właściwości zarówno mówionej, jak pisanej formy mowy. Wielu badaczy języka Internetu 
zauważa to zjawisko i przyjmuje, że komunikacja za pośrednictwem komputera rodzi nową 
formę przekazu ustnego – język zapisany, w wielu miejscach zbieżny w swych cechach właśnie 
z językiem mówionym. Zwłaszcza w formach interaktywnych charakterystyczna jest 
skrótowość i kondensacja przekazu, manifestująca się obecnością ucięć (np. cze, pzdr) czy 
akronimów (utworzonych od pierwszych liter wyrazów tworzących zdanie lub wyrażenie). 
Specyficzne cechy języka zapisanego widać w interpunkcji i ortografii. Do najbardziej 
typowych zjawisk w tym zakresie należą: zwielokrotnianie znaków interpunkcyjnych, 
niestosowanie wielkich liter, niestandardowe spacje, pomijanie znaków diakrytycznych (jak np. 
kropka nad z w literze ż). 

Pisany język mówiony esemesy i mejle coraz mniej mają wspólnego z językiem pisanym – 
alarmują obrońcy czystości językowej. Martwią się niepotrzebnie. Językoznawcy, nauczyciele, 
pisarze zwykli najgłośniej krytykować poziom językowy wirtualnego dyskursu: od mejli, 
czatów i forów dyskusyjnych aż po blogi oraz serwisy społecznościowe. Bo internauci nie tylko 
lekceważą zasadę domykania zdań odpowiednim znakiem interpunkcyjnym, ignorują także 
nakaz ich należytego rozpoczynania. Wielkie litery nieczęsto towarzyszą nawet nazwom 
własnym, a podobną rzadkością są prawidłowo uformowane akapity, nie wspominając o 
poprawnej gramatyce czy stylu. Obrońców polszczyzny drażni przeładowanie gwary sieciowej 
wulgaryzmami, a jeszcze bardziej – skrótowcami, szczególnie zagranicznymi. Wyrażenia w 
rodzaju: „OMG LOL” (O Boże! Kupa śmiechu), a częściej: „omg lol”, są bowiem stałym 
zjawiskiem na Facebooku czy Twitterze. Aż samo ciśnie się na klawiaturę: s&g. Sodoma i 
Gomora. Tymczasem amerykański lingwista John McWhorter przekonuje, że karkołomną 
składnię esemesów czy mejli nie należy uznawać za zapowiedź rychłej śmierci formalnego 
języka pisanego. W rzeczywistości swoboda oraz kreatywność, z jakimi podchodzimy do 
nowych sposobów porozumiewania się, są tylko świadectwem naszego wyrafinowania w tej 
dziedzinie. Aby to zrozumieć, wystarczy sobie uświadomić jedną prostą prawdę. Otóż 
mejlowanie czy esemesowanie pisaniem jako takim bynajmniej nie są. Zwięzły, 
improwizowany charakter komunikacji wirtualnej oraz jej bezprecedensowe tempo pokrywają 
się z kluczowymi atrybutami naszej mowy. W ten sposób doszliśmy do nieznanej nam 
wcześniej formy porozumiewania się: piśmiennej konwersacji. Wszak w rozmowach nie 
zawracamy sobie głowy „wyglądem” wypowiedzi. Nie da się wymówić wielkiej litery albo 
myślnika. Stąd też podczas sieciowych dyskusji – no właśnie: dyskusji – liczy się zasadniczo 
przekaz, a nie jego forma. Jeśli zaakceptujemy mejle czy esemesy jako nową formę mówienia, 
wówczas beztroska ich autorów, chociażby w kwestii interpunkcji, będzie zrozumiała. Tak jak 
potrafimy posługiwać się wieloma językami, tak też poradzimy sobie z kilkoma rodzajami tego 
samego języka. W końcu ekspansja fast foodów nie przeszkadza rozkwitowi sztuki kulinarnej. 
;-) 
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0. 
Język porozumiewania się w Internecie 
A) to wyłącznie język angielski. 
B) składa się z samych skrótów. 
C) to nowa forma języka mówionego. 

23. 
Internetowe gatunki mowy mają charakter 
A) mowy pisanej. 
B) zarówno mowy pisanej, jak i mówionej. 
C) mowy mówionej. 

24. 
Poprzez komunikację za pomocą komputera 
A) jesteśmy zdolni sprostać zadaniom XXI wieku. 
B) dochodzi do niszczenia języka pisanego. 
C) powstaje nowa forma przekazu ustnego, język zapisany. 

25. 
Nazwa „język zapisany” oznacza 
A) dokładny zapis wypowiedzi. 
B) skrótowy zapis języka mówionego. 
C) dokładne stosowanie zasad poprawnej pisowni. 

26. 
Język zapisany charakteryzuje 
A) zbieżność z językiem mówionym. 
B) dokładność interpunkcji. 
C) poprawna ortografia. 

27. 
Esemesy i mejle 
A) są dokładnym przekazem mówionej treści. 
B) stosują obowiązujące zasady pisowni. 
C) stosują skrótowce i akronimy. 

28. 
Według lingwisty Johna McWhortera język esemesów i meili 
A) zapowiada szybką śmierć języka pisanego. 
B) jest nieznaną wcześniej formą porozumiewania się. 
C) jest mową niezależną. 

29. 
Podczas bezpośredniej rozmowy 
A) staramy się dokładnie wypowiedzieć duże litery. 
B) ważny jest „wygląd” wypowiedzi. 
C) ważny jest przekaz, a nie jego forma.  

30. 
Esemesy i mejle warto zaakceptować jako 
A) nową formę mówienia. 
B) nową formę pisania listów. 
C) nową formę sztuki kulinarnej. 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
        8  

0. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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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! 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasach zaimki proszę wpisać do tekstu w odpowiedniej formie 
gramatycznej. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

 
Moja hiszpańska przyjaciółka Carmen bardzo lubi podróżować po Polsce. Postanowiłyśmy, że 

w tym roku wybierzemy się razem nad Bałtyk. Celem naszej (0) (my) podróży będzie Zatoka 

Gdańska. Zwiedzimy Gdynię, Sopot i Gdańsk- trzy nadbałtyckie miasta leżące w zatoce obok 

siebie, __________ (1) (one) bliskie sąsiedztwo sprawiło, że nazywane są Trójmiastem. Mamy 

w planach przechadzkę po Długim Targu w Gdańsku i wzdłuż Motławy. Carmen bardzo 

chciałaby zobaczyć też fontannę Neptuna, Dwór Artusa i Bazylikę Mariacką. 

W realizacji __________ (2) (my) urlopowych planów pomogła mi rodzina. Na początku marca 

dostałam maila od __________ (3) (ja) kuzyna Adama, który mieszka na wybrzeżu. Mój 

cioteczny brat zaprosił nas do __________ (4) (swój) nowego domu koło Sopotu. Napisał nam, 

żebyśmy same wybrały termin przyjazdu. Postanowiłyśmy, że odwiedzimy __________ (5) 
(on) na początku września. Wtedy jest jeszcze bardzo ciepło, ale nie ma już __________ (6) 
(tyle) turystów. Czasami __________ (7) (oni) zachowanie bywa trochę męczące, a mnie i 

mojej przyjaciółce zależałoby na spokojnym wypoczynku. 

Wprawdzie zostały jeszcze dwa miesiące do wyjazdu, ale już teraz wyobrażam sobie jak po 

__________ (8) (kilka) godzinach spędzonych w pociągu wysiadamy na stacji w Sopocie i 

idziemy nad morze. Nasz pierwszy, fantastyczny spacer będzie oczywiście po słynnym molo, 

__________ (9) (ono) długość to ponad pół kilometra. To najdłuższy drewniany pomost w 

Europie. Musimy obejrzeć też Krzywy Domek, __________ (10) (który) ściany wyglądają 

jakby tańczyły twista. Dom nie ma ani jednej prostej ściany i stoi przy głównej sopockiej ulicy 

zwanej Monciakiem. Już nie mogę doczekać się naszego wypadu nad morze. 

 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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II. Podane w nawiasie bezokoliczniki proszę zamienić na imiesłowy przymiotnikowe 
bierne i wpisać do tekstu w odpowiedniej formie gramatycznej. Przykład oznaczony 
jest symbolem (0). 

 
Szczęśliwe dzieci to dzieci kochane, mogące rozwijać się w swoim własnym tempie i zawsze 

akceptowane (0) (akceptować) przez rodziców. Uwaga _____________________ (11) 

(poświęcać) dzieciom kiedyś zaprocentuje. Niestety obecnie miłość rodzicielska często objawia 

się w nadopiekuńczości i zbyt dużych oczekiwaniach. Dzieci  ̶  zwłaszcza bardzo ambitnych 

rodziców   ̶ mają przeważnie wszystko, ale często nie mają dzieciństwa. Tygodnie 

_____________________ (12) (wypełniać) dodatkowymi zajęciami nie powodują, że dzieci 

czują się szczęśliwsze. Uczniowie _____________________ (13) (wozić) z jednych zajęć na 

drugie dodatkowe zajęcia np. angielskiego, na dodatek zaraz po szkole, raczej mieliby ochotę 

odpocząć w domu lub spędzić ten czas z rówieśnikami. 

Późny powrót do domu, bardzo szybko _____________________ (14) (jeść) kolacja i znowu 

dzieci zasiadają do nauki, bo przecież trzeba jeszcze zrobić pracę domową na jutro, zwykle taki 

lub podobny schemat powtarza się w tych rodzinach kilka razy w tygodniu. Zdarza się, że lekcje 

_____________________ (15) (odrabiać) przez rodziców to tylko mała część starań w imię 

szczęśliwego dzieciństwa ich pociech, a może raczej chęć zaspokojenia własnych ambicji, bo 

dziecko musi być najlepsze w klasie. Według nich szczęśliwe dziecko nigdy nie może doznać 

porażki, być smutne lub zmęczyć się. Bywa, że rodzice za wszelką cenę chronią dzieci przed 

trudnymi tematami. Nie uczą ich, że czyny mają swoje konsekwencje. To właśnie 

_____________________ (16) (wyręczać) dzieci mają tak naprawdę znacznie gorszą sytuację. 

W przyszłości będziemy mieć do czynienia z młodymi ludźmi _____________________ (17) 

(przerażać) rzeczywistością. Często nie będą nawet w stanie zmierzyć się z prostymi 

wyzwaniami. 

  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
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III. Podane w nawiasie wyrazy proszę wpisać do tekstu w odpowiedniej formie 
gramatycznej zachowując liczbę.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

 
Słaba kondycja fizyczna i psychiczna jest obecnie poważnym problemem (0) (poważny 

problem) większości społeczeństw. Brak ruchu zabija każdego roku około pół miliona 

Europejczyków. Rozwój cywilizacyjny ma duży wpływ na styl naszego życia. Współczesne 

społeczeństwo funkcjonuje w otoczeniu, które nie wymusza potrzeby 

_____________________________ (18) (intensywny ruch). Ograniczenie ruchu ma jednak 

zdecydowanie zły wpływ na samopoczucie. Może mieć też związek z powstawaniem 

niektórych _____________________________ (19) (zaburzenia psychiczne) takich jak: 

depresja, fobie, problemy emocjonalne. Każdy z nas powinien poświęcić na 

_____________________________ (20) (aktywność fizyczna) minimum dwadzieścia minut 

dziennie. Nawet krótki trening dwa lub trzy razy w tygodniu po kilkanaście minut jest 

_____________________________ (21) (duże osiągnięcie), ale tylko wtedy, kiedy jest 

wykonywany regularnie. Badania przeprowadzone w różnych krajach pokazały, że kobiety są 

mniej aktywne ruchowo niż mężczyźni. Częściowo może to wynikać z większej ilości 

_____________________________ (22) (obowiązki domowe). Bardzo ważną rolę odgrywa 

też fizjologia, nie można także zapomnieć o mniejszej _____________________________ (23) 

(siła fizyczna) kobiet. Dużym zagrożeniem związanym z brakiem ruchu mogą być różne 

choroby, na przykład cukrzyca, problemy z sercem i inne. Sport wpływa na mobilizację 

_____________________________ (24) (układ odpornościowy), który chroni przed 

chorobami, infekcjami i _____________________________ (25) (proces starzenia). 

Gimnastyka wzmacnia nasze mięśnie i kości, a to wpływa na naszą postawę. Kiedy mamy słabe 

mięśnie, utrzymanie _____________________________ (26) (prosta sylwetka) jest dużym 

wysiłkiem dla organizmu. Nie szukajmy więc wymówek, tylko szybko ruszmy się z kanapy! 

  

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért 
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IV. Podane w nawiasie przymiotniki proszę zamienić na stopień wyższy i wpisać do tekstu 
w odpowiedniej formie gramatycznej.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

 
Późną wiosną kiedy dni są cieplejsze (0) (ciepły), mamy ochotę wreszcie ruszyć się z domu. 

Wtedy chętniej planujemy __________________ (27) (długi), nawet całodniowe wycieczki 

nad wodę lub do lasu. Niestety przyjemność obcowania z naturą odbierają nam komary i inne 

owady, ale jest na nie sposób. Komary wyjątkowo nie lubią zapachu czystka. Przed wyprawą 

do lasu czy nad rzekę można natrzeć twarz i ręce __________________ (28) (mocny) naparem 

z tej rośliny. Innym naturalnym sposobem na ochronę przed owadami jest zastosowanie 

olejków eterycznych. Można zrobić swój domowy płyn na owady: na 100 ml wody należy użyć 

30 kropli olejków. Może być też __________________ (29) (duży) ilość olejku, wtedy 

otrzymany środek na komary będzie __________________ (30) (skuteczny). Czasami jednak 

te metody zawodzą i uparty komar lub osa dobiorą się nam do skóry. W miejscu ukąszenia 

pojawia się bąbel, zaczerwienienie, a świąd jest coraz __________________ (31) (silny). Im 

bardziej drapiemy się, tym sytuacja może być __________________ (32) (zły). W celu 

przerwania tego błędnego koła, miejsce ukąszenia należy schłodzić kostką lodu, wtedy 

opuchlizna jest __________________ (33) (mały). Można też przyłożyć na swędzącą część 

ciała plaster cebuli lub rozgnieciony listek mięty. Złagodzi to stan zapalny, a objawy będą 

__________________ (34) (lekki). W przeciwieństwie do komarów, które atakują przeważnie 

wieczorami, meszki są __________________ (35) (aktywny) w ciągu dnia. Często dopadają 

człowieka całą chmarą, więc skutki ukąszenia mogą w tym przypadku wywołać nawet ostrą 

reakcję alergiczną. 

  

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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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! 

Dzień dobry. 
Teraz sprawdzimy rozumienie języka polskiego ze słuchu. 
 
Egzamin składa się z trzech zadań, które należy wykonać na podstawie wysłuchanych 
tekstów. 
Każdy tekst będzie odtworzony dwa razy. 
Zadania do tekstu znajdują się w otrzymanym zestawie. 
Zadania można wykonywać w czasie pierwszego i drugiego słuchania tekstu, a także po 
zakończeniu słuchania. 
 
Każde zadanie zaczyna się i kończy muzyką. 
Po wysłuchaniu polecenia jest czas, aby zapoznać się z zadaniem. 
 
Potem nastąpi słuchanie tekstu po raz pierwszy. 
Następnie znowu będzie czas, aby jeszcze raz przejrzeć zadanie. 
 
Potem nastąpi słuchanie tekstu po raz drugi. Tym razem będzie on podzielony na części. 
Znowu będzie czas, aby sprawdzić i uzupełnić zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
 
Życzymy powodzenia! 
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Zadanie I. 
 
Proszę uważnie posłuchać nagrania i na jego podstawie określić wartość podanych w 
tabeli zdań (P - prawda, F - fałsz). Właściwą literę proszę wpisać w trzecią kolumnę tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 
 

0. NASA zapowiada powrót człowieka na Księżyc. P 

1.  „Artemis” to 18-osobowy zespół astronautów.  

2. Kobieta jeszcze nigdy nie była na Księżycu.  

3. 9 astronautek przystąpi do szkolenia w ramach misji Artemis.  

4. Szkolenie, prace adaptacyjne i treningi trwają zazwyczaj kilka miesięcy.  

5.  W ramach projektu Artemis III w 2023 roku planowane jest przewiezienie 
astronautów na powierzchnię Księżyca.  

6. Lądowanie prawdopodobnie odbędzie się na południowym biegunie 
Księżyca.  

7. Po raz pierwszy człowiek wylądował na Księżycu prawie 50 lat temu.  

 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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Zadanie II. 
 
Proszę uważnie posłuchać nagrania i na jego podstawie uzupełnić w poniższym tekście 
brakujące wyrazy.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0) 
 
 
Trudna sztuka odbierania komplementów (0). Większość z nas wpada w zakłopotanie słysząc 

miły komplement. Zaczynamy zaprzeczać, tłumaczymy się, że pochwalona sukienka została 

kupiona za marne grosze, nasza fryzura jest dziś wyjątkowo nieudana, a sukcesy w pracy to 

______________________________ (8). Być może niesłusznie wydaje nam się, że w dobrym 

tonie jest nie przyznać się do tego, że nam miło, że ktoś docenia nasz wygląd albo intelekt. 

Niestety, jest to wynik wychowania naszych babć, które miały wpojone skromne 

______________________________ (9) na pochwały oraz puszczanie je mimo uszu, w lęku, 

że zostaną posądzone o próżność. Takie zachowanie jest nie na miejscu, gdyż osoba, która 

wygłasza komplement, czuje się speszona, albo wydaje jej się, że gdy zaprzeczamy, liczymy 

na dalsze pochwały. Na ______________________________ (10) jednak nie jesteśmy w stanie 

zbudować wysokiego poczucia własnej wartości.  

Przyjmując komplementy należy zapomnieć o przesadnej skromności! Przecież nie mamy 

powodu negować własnych wartości. Należy ______________________________ (11) i 

zwyczajnie podziękować. 

„Pyszne to ciasto”. 

– „  ______________________________ (12), że ci smakuje”. 

„Ślicznie urządziłaś kuchnię”. 

–„Miło, że tak mówisz. Bardzo się napracowałam”. 

„Masz ładne buty”. 

–„Dziękuję, mnie też się podobają”. 

Tak reagując, wprawiamy się w ______________________________ (13) i zachęcamy innych 

do chwalenia nas! 

Komplementowanie jednak działa w dwie strony. Choć nie umiemy obchodzić się z 

komplementami, to jednak je lubimy. Inni też. Obdarzając ludzi komplementami, dodajemy im 

skrzydeł, leczymy z kompleksów i pozytywnie nastawiamy do siebie. To zaś może procentować  
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nowymi, ______________________________ (14). Jednak by ten cudowny środek zadziałał, 

musi zostać spełnionych kilka warunków. 

Nie należy ______________________________ (15).  

Nie wolno przesadzać, kiedy chcemy kogoś o coś poprosić. 

Należy przyznawać ludziom ______________________________ (16), oczywiście tylko 

wtedy, gdy faktycznie na to zasługują. 

Wydaje się to być trudne, ale warto nauczyć się komplementować i, co ważniejsze, przyjmować 

komplementy z uśmiechem i pewnością siebie. Jest to gwarancja, że łatwiej będzie nam 

______________________________ (17) ludzi! 

  

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
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Zadanie III. 
 

Proszę uważnie posłuchać nagrania i na jego podstawie w poniższych zdaniach wybrać 
właściwe twierdzenie. Literę oznaczającą właściwe twierdzenie proszę wpisać do tabeli.  
Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym symbolem (0). 
 

0. 

A) W tłusty czwartek dozwolone jest oszukiwanie. 
B) W tłusty czwartek należy zachować umiarkowanie w jedzeniu i piciu. 
C) W tłusty czwartek dozwolone jest objadanie się. 

18.  
A) Tłusty czwartek to ostatni dzień karnawału. 
B) Tłusty czwartek to pierwszy dzień karnawału. 
C) Tłusty czwartek to dzień rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. 

19.  
A) Zawartość kalorii w pączkach może wynosić 215 – 400 kcal. 
B) Zawartość kalorii w pączkach wynosi dokładnie 200 – 450 kcal. 
C) Zawartość kalorii w pączkach wynosi 250 – 400 kcal. 

20. 
A) Pączki z nadzieniem różanym są najbardziej dietetyczne. 
B) Pączki lukrowane są lepsze niż pączki posypane cukrem pudrem. 
C) Pączki z nadzieniem budyniowym są najbardziej kaloryczne. 

21. 
A) Kreple - dawna, staropolska nazwa pączków zachowała się i nadal funkcjonuje w 

całej Polsce. 
B) Kreple - dawna, staropolska nazwa pączków zachowała się i nadal funkcjonuje na 

Śląsku. 
C) Kreple - dawna, staropolska nazwa pączków nigdzie nie jest używana. 

22.  
A) Pączki, jako kreple pojawiły się w literaturze polskiej w XV wieku. 
B) Pączki, jako kreple pojawiły się w literaturze polskiej w XVI wieku. 
C) Pączki, jako kreple pojawiły się w literaturze polskiej w XVIII wieku.  

23. 
A) Mikołaj Rej nazywany jest ojcem literatury polskiej. 
B) Mikołaj Rej jest autorem staropolskiej książki kucharskiej. 
C) Mikołaj Rej uwielbiał pączki z cebulą.  
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24. 
A) Pączki są robione z ciasta chlebowego. 
B) Pączki zawsze były słodkie. 
C) Pierwotne pączki były nadziewane boczkiem, słoniną, mięsem i cebulą. 

25. 
A) Opis XVIII-wiecznego pączka całkowicie odpowiada dzisiejszemu pączkowi. 
B) Opis XVIII-wiecznego pączka bardzo się różni od dzisiejszego pączka. 
C) Opis XVIII-wiecznego pączka nie istnieje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 7   
II. feladat 10   
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! 



 

Lengyel nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2112 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 26. 14:00 
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Időtartam: 90 perc 
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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! 

  



Lengyel nyelv 
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2021. október 26. 

Azonosító 
jel: 

               

Zadanie I. 
Twoja kuzynka podziwia cię za znajomość języków obcych, pyta o twoje metody nauki. 
Napisz do niej list, w którym podzielisz się swoimi doświadczeniami i udzielisz jej kilku 
rad na ten temat. Twój list powinien zawierać następujące informacje: 
 

• czy lepiej jest uczyć się języka w grupie czy na indywidualnych lekcjach; 
• co najbardziej motywuje do nauki języka obcego; 
• gdzie można wykorzystać znajomość języków obcych. 

 
Twoja praca musi zawierać 120-150 wyrazów. Pamiętaj o formie listu. 
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Zadanie II. 
 
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Napisz artykuł do szkolnej gazety na temat: 
Woda – źródło życia. Twoja praca powinna zawierać następujące informacje: 
 

• zasoby wodne na świecie, naturalne źródła wody; 
• zużycie wody w gospodarstwach domowych i w celach gospodarczych (np.: rolnictwo, 

przemysł); 
• problemy z nadmiarem wody (np. powodzie) lub jej brakiem; 
• ochrona zasobów wodnych, rola społeczeństwa i jednostki. 

 
Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 
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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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II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


