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Fontos tudnivalók 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

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

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). 
 

25-letnia Natalia Narożańska miała być wokalistką, lekarką, matematyczką. Została inżynierem 
i ma szansę zrewolucjonizować branżę lotniczą. 

Już jako ośmiolatka była bardzo zapracowana. Po szkole uczęszczała na liczne zajęcia, między 
innymi: na język angielski, plastykę, śpiew, pianino i taniec. Trafiła również do popularnego 
programu telewizyjnego "Od przedszkola do Opola". Po emisji odcinka z jej udziałem pierwszy 
raz miała szansę poznać, czym jest ludzka zawiść. Rówieśnicy zarzucali jej, że była źle ubrana, 
że brzydko się śmieje, że robi dziwne miny. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że wynika to z tego, 
że chcieliby się znaleźć na jej miejscu. 

W gimnazjum i liceum równie dobrze radzi sobie z chemią, biologią, fizyką czy matematyką. 
Zdaje maturę rozszerzoną z matematyki i fizyki na 97 procent i 98 procent i ponownie spotyka 
się z niezrozumiałą zazdrością. Niektórzy sugerują, że tato nastolatki ma znajomości w 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Podczas rozmowy rekrutacyjnej na Uniwersytet Cambridge profesorowie sprawdzają między 
innymi umiejętność kreatywnego myślenia. W Cambridge nie szukają ludzi, którzy wszystko 
wiedzą, a raczej tych, którzy dopiero odkryją to, czego jeszcze nie wiemy. W trakcie rozmowy 
nie brakuje również nietypowych pytań w rodzaju: "W jaki sposób zaprojektowałaby pani 
łyżwy na Marsie?" 

Pomysłowość Natalii robi wrażenie na naukowcach. Dostaje się na pierwszy rok Natural 
Sciences. W ramach studiów zajmuje się chemią, fizyką, matematyką i inżynierią materiałową. 
Zakres wiedzy, którą musi przyswoić, sprawia, że w praktyce studiuje jednocześnie na czterech 
kierunkach.  

Na drugim roku angażuje się w działalność koła naukowego zajmującego się ogniwami 
słonecznymi, które pozwalają na wykorzystywanie naturalnych źródeł energii. Wybierając 
specjalizację, decyduje się na inżynierię lotniczą, inicjuje projekt budowy lekkich samolotów 
zasilanych energią słoneczną przy pomocy paneli perowskitowych. Są to super cienkie, lekkie 
i elastyczne ogniwa słoneczne, które można dostosować do każdej powierzchni. 

Jak to często bywa w przypadku wielkich odkryć, inspiracja płynie z obserwacji natury.               
W Nowej Zelandii Natalia ma okazję zobaczyć na żywo wachlarzówkę. Ogon tego ptaka jest 
znacznie dłuższy od korpusu, co nie przeszkadza mu w locie. Natalia chce połączyć 
nowozelandzką faunę i nowatorskie rozwiązania techniczne. 
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0. Natalia Narożańska jako dziecko była wszechstronnie uzdolniona. P 

1. Mała Natalia występowała w telewizji.  

2. Rówieśnicy zazdrościli Natalii jej sukcesów.  

3. Natalia zdała maturę rozszerzoną z fizyki na 98%.  

4. Natalia bardzo dobrze zdała maturę, bo jej tata miał znajomości w Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.  

5. Natalia zaprojektowała łyżwy na Marsie.  

6. Natalia studiowała na Uniwersytecie Cambridge.  

7. Na studiach Natalia zainteresowała się ogniwami słonecznymi.  

8. Panele perowskitowe to bardzo cienkie, lekkie i elastyczne ogniwa słoneczne.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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II. Przeczytaj uważnie tekst o roli babci i dziadka w kształtowaniu osobowości dziecka i 
uzupełnij zdania podanymi wypowiedziami. Literę właściwej wypowiedzi wpisz w tabelę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna wypowiedź jest zbędna. 
 

Z chwilą przyjścia na świat wnuków, dziadkowie wpadają w euforię. Są w nich zakochani i 
robią wszystko, C (0). Chcą w pełni zaangażować się w opiekę ______ (9). Ale stąd już tylko 
krok do nadmiernego wtrącania się do sposobu wychowania potomstwa przez młodych 
rodziców, co w efekcie _____ (10). Co prawda dziadkowie chcą dla wnuków jak najlepiej, ale 
czasem zapominają, że to nie _____(11). Dlatego też powinni pozwolić im popełniać błędy. 
Babcia i dziadek powinni służyć dobrą radą, ale nie wolno im ingerować w sposób 
wychowywania wnucząt. Kontakty rodziców i dziadków z wnukami nie powinny być 
wzajemnie ograniczane, _____ (12). Wszystko po to, aby nie dochodziło do konfliktów. 
Miłość dziadków do wnuków realizuje się bez najmniejszych barier. Nie jest obarczona 
obowiązkami, _____(13). Zadaniem dziadków nie jest bowiem wychowanie, tylko opieka. 
Dziadkowie mają więcej czasu i cierpliwości, potrafią wielokrotnie opowiadać wnuczkom tę 
samą bajkę, śpiewać ulubioną kołysankę, czy kolejny raz z rzędu _____ (14). 
Babcia i dziadek pozwalają na więcej niż rodzice. Bo wnuki są dla dziadków zawsze 
najpiękniejsze i najmądrzejsze. Babcia jest często pierwszą nauczycielką życia. To przy niej 
mała dziewczynka uczy _____ (15). Babcia nigdy nie krzyczy, gdy cukier rozsypie się na 
podłogę, a bluzka zaplami się sokiem. Ma nieskończoną cierpliwość, _____ (16). 
Dla chłopca dziadek jest największym męskim autorytetem. To dlatego, że zna tyle ciekawych 
historyjek, umie wytłumaczyć, jak coś działa, _____ (17) i dokładnie, wyczerpująco odpowiada 
na każde pytanie. Ma czas na wszystko. 
Wspólne spędzanie czasu to dla wnuków radosne dzieciństwo, a dla dziadków możliwość 
czerpania pozytywnej energii z przebywania z nimi. Kontakt z wnukami doskonale wpływa 
_____ (18). 
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A oni je wychowują, ale rodzice 

B jak w przypadku rodziców 

C by poświęcić im jak najwięcej czasu i uwagi 

D się gotowania, lepienia pierogów czy smażenia naleśników 

E by odpowiadać na tysiące pytań 

F ale powinny być jasno sprecyzowane 

G na samopoczucie, dodaje witalności 

H czasu to dla wnuków radosne dzieciństwo 

J nigdy nie jest znudzony rozmową 

K nad dziećmi i przejąć część obowiązków rodziców na siebie 

L bawić się z nimi w tę samą zabawę 

M może prowadzić do kłótni i sporów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

C           

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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III. Dopasuj do pytań redaktor Aleksandry Nagel odpowiedzi Sandry Kubickiej o 
blaskach i cieniach bycia modelką. Literę właściwej odpowiedzi wpisz w tabelę. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. 
 

Pytania redaktor Aleksandry Nagel: 

0. 
Jesteś panią profesor w szkole modelek. Powiedz tak szczerze, czy modelingu 
można się nauczyć? 

19. Czy masz jakąś wadę, jakąś manierę, nad którą od dawna pracujesz? 

20. Nie boisz się mówić o swoich kompleksach? 

21. Jak to się stało, że zostałaś modelką?  

22. Wiele osób postawę twojej mamy nazwałoby "chorymi ambicjami"… 

23. Za co najbardziej kochasz bycie modelką? 

24. Jesteś panią profesor od chodzenia na szpilkach i pozowania w bikini? Czego uczysz 
w tej szkole? 
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Odpowiedzi modelki Sandry Kubickiej: 

A 

Moja mama wszystkim powtarza jedną historię. Gdy przyszłam na świat i pierwszy raz 
trzymała mnie na rękach, spojrzała na mnie i powiedziała: "Moja córka będzie sławna". 
Od tamtego dnia robiła wszystko, bym została modelką. Miałam 13 lat, kiedy zapisała 
mnie na konkurs "Zostań modelką" i spełniło się jej marzenie. 

B 
To było marzenie mojej mamy, ale też i moje. Mama nigdy nie powiedziałaby mi: 
"musisz to robić i koniec". Zawsze czułam się wolna w tej kwestii. Pokochałam tę pracę 
od razu. Dzisiaj to nawet nie jest praca. To styl życia. 

C 

Z modelingiem jest jak z jazdą na rowerze. Im więcej sesji, zdjęć, projektów, tym 
większe umiejętności. Bardzo ważne, byś była otwarta na krytykę. Jeżeli ktoś 
mówi ci, że dziwnie chodzisz, to nie można się zamykać, obrażać się czy 
lekceważyć, bo z modelingiem jest jak z życiem – najwięcej uczysz się na błędach. 

D 
Każda modelka ma swoją piętę Achillesa. Mnie zdarza się mieć podwójny podbródek 
na zdjęciach. Muszę pamiętać, by wyciągać szyję jak żyrafa. Mam też małego garba. 

E 
Czuję się obywatelką świata, ale często bywam w Polsce. Tu się wychowałam, tu jest 
część mojej rodziny, najlepsi przyjaciele. Tu też wykładam w szkole modelek Avant 
School. 

F 

Opowiadam o życiu modelki, o ciemnych i jasnych stronach, ale też zarażam młode 
dziewczyny pasją. To niesamowite uczucie, gdy patrzysz na młode dziewczyny i 
widzisz, jak rodzą się nowe Naomi Campbell czy Heidi Klum. Jestem dumna, że mam 
w tym swój udział. Daję im pigułkę z tego, czego sama doświadczyłam. 

G 
Niedoskonałości nie wolno przemilczać, należy pracować nad nimi. To tak jak w 
aktorstwie, trzeba zwracać uwagę na przykład na dykcję. 

H 

Za możliwość poznawania ludzi z całego świata. W ciągu tych kilkunastu lat od debiutu 
miałam sesje zdjęciowe na wszystkich kontynentach, w najbardziej odległych krajach. 
Mam przyjaciół na całym świecie. Gdy patrzę na mapę, to dzisiaj nie myślę o tym, że 
lecę do Londynu, Paryża czy Kapsztadu, ale o tym, że lecę do konkretnych osób. 

  

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

C       

19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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IV. Przeczytaj uważnie tekst i wybierz odpowiednie zakończenie zdania. 
Literę właściwej wypowiedzi wpisz w tabelę. Przykład oznaczony jest symbolem (0).  
 
 
Bookcrossing to niecodzienne zjawisko, mające na celu zjednoczenie miłośników czytania. Jest 
to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich 
przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. 
Swój pomysł nazwał bookcrossingiem. 

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak 
również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, 
biblioteczki plenerowe) po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. 

Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki 
powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej 
podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się 
ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują. 

Uwolnienie książki następuje poprzez zarejestrowanie jej na stronie bookcrossing.pl. 
Publikacja uzyska unikalny numer BIP, który ułatwi identyfikację i umożliwi śledzenie jej 
późniejszej wędrówki. Wpisywanie kolejnych etapów drogi, jaką pokonuje książka, nie jest 
kłopotliwe ani skomplikowane, zatem każdy może poświęcić na to minutę – i dać prawdziwą 
satysfakcję osobie, która uwolniła dany tom. W ten prosty sposób możemy ze zdziwieniem 
odkrywać, że nasza książka opuściła miasto, województwo i być może wybyła za granicę. 
Bookcrossing pozwala dzielić się książkami, stwarza możliwość wymiany na inne, daje szansę 
czytania tym, których nie stać na zakup książek, powoduje, że książki są w ciągłym obiegu, 
umożliwia śledzenie wędrówki książek, gdyż dzięki internetowemu systemowi monitoringu 
stwarza możliwość obserwowania drogi uwolnionego tomu. 

Bookcrossing to bezinteresowna przyjemność dzielenia się literaturą, budowanie więzi między 
czytelnikami, skuteczny sposób integracji. 

Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czytania na całym świecie. Aktualnie po 132 krajach 
podróżuje 12 226 380 mln tomów, które uwolniło ponad 1,8 mln czytelników (dane z dn. 
22.11.2017). W polskim serwisie zarejestrowało się 60 022 użytkowników, a w oficjalnym 
obiegu jest 300 235 książek (inf. z 22.11.2017). Statystyki napawają optymizmem, świadczy to 
o popularności ruchu w Polsce i na świecie. To satysfakcjonuje! 

Cieszy nas, że idea znajduje propagatorów i kontynuatorów. Rosnąca popularność tego 
zjawiska w Polsce mówi sama za siebie. Jest zdecydowanie pozytywna tendencja do uwalniania 
książek, ludzie chętnie dzielą się książkami, które przeczytali. 

  



Lengyel nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

0. 

Książki powinny 
A) być ozdobą pokoju i stać na półkach. 
B) być wypożyczane za opłatą. 
C) być rozpowszechniane, krążyć z rąk do rąk. 

25. 

Bookcrossing to 
A) wyścig książek. 
B) nowy program komputerowy. 
C) nieodpłatne przekazywanie książek w dalszy obieg. 

26. 

„Uwolniona książka” oznacza, że 
A) wycofujemy ją z obiegu. 
B) uzyskujemy dla niej numer BIP i zostawiamy w jakimkolwiek miejscu. 
C) wraca do nas od znajomych. 

27. 

„Uwolnione książki” mogą  
A) krążyć tylko w gronie znajomych. 
B) krążyć tylko w danym kraju, gdzie zostały uwolnione. 
C) nawet wyjechać za granicę. 

28. 

Bookcrossing umożliwia 
A) wyjazd za granicę. 
B) zakup bestsellerów. 
C) darmową wymianę przeczytanej książki na inną. 

29. 

O tym, dokąd wędruje uwolniona książka, 
A) nie można uzyskać żadnej informacji. 
B) można się dowiedzieć dzięki internetowemu systemowi monitoringu. 
C) można się dowiedzieć, ale to skomplikowana sprawa. 

30. 

Bookcrossing cieszy się popularnością 
A) na całym świecie. 
B) tylko w Stanach Zjednoczonych. 
C) tylko w Polsce. 

 
 
 
 

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

C       

25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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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 megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

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

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasie bezokoliczniki napisz trybie rozkazującym. Przykład oznaczony jest 
numerem (0). 

Rumiane naleśniki 

Naleśniki, to ulubione danie dzieci, młodzieży i dorosłych. Są uniwersalne, można je jeść 
zarówno jako danie główne, ale mogą być też deserem. Smażenie naleśników wcale nie jest 
skomplikowane. Z łatwością możesz to wykonać. Oto przepis: 

Do blendera kielichowego wsyp (0) (wsypać) mąkę, sól, cukier, ___________(1) (dodać) 
mleko, jajko i jedną łyżeczkę roztopionego masła! Odrobina wody gazowanej nadaje 
bąbelkową strukturę ciastu. ______________ (2) (Miksować)  pulsacyjnie do połączenia 
składników! Nieprzywierającą patelnię o średnicy 23 cm ________________(3) (posmarować) 
jedną łyżką roztopionego masła i _________________(4) (smażyć) naleśniki po obu stronach, 
aż na powierzchni powstaną bąbelki, a brzegi zrobią się złote i chrupiące! 

Aby przygotować nadzienie, w średniej misce _____________ (5) (wymieszać) razem twaróg 
i serek homogenizowany lub śmietanę, żółtka, cukier, skórkę z pomarańczy, wodę różaną i sól! 
Na środku usmażonego naleśnika _________________ (6) (umieścić) 2 łyżki nadzienia! 
_______________ (7) (Zwinąć) naleśnik od dołu, owijając nadzienie! Na małym ogniu na 
żeliwnej patelni ________________ (8) (roztopić)  jedną łyżkę masła i _______________ (9) 
(podpiec) naleśniki z nadzieniem na złotobrązowy kolor z obu stron, aż będą chrupkie - mniej 
więcej 2 minuty z każdej strony! Przed podaniem _______________ (10) (udekorować) 
płatkami róży! 

Ten dodatek nie jest obowiązkowy, ale zawsze sprawia, że wszystkim gościom zapiera dech w 
piersiach. A to tylko naleśniki. 
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II. Podane w nawiasie słowa napisz w odpowiedniej formie gramatycznej. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0) 

 

W ostatnią niedzielę (0) (ostatnia niedziela) kwietnia pojechaliśmy wypożyczonymi, 

____________________________________ (11) (górski rower) z ____________________ 

__________________________(12) (kilku kolegów) z mojej klasy na wycieczkę za miasto. 

Pogoda była wspaniała. Na niebie pojawiło się już wiosenne słońce, ptaki radośnie świergotały, 

powiewał ciepły, przyjemny wiaterek. Droga wiodła raz w górę, raz w dół, jechaliśmy przecież 

po Wyżynie Lubelskiej. Lekko zmęczeni po godzinie jazdy dotarliśmy do 

____________________________________ (13) (mały lasek), gdzie zatrzymaliśmy się na 

krótki odpoczynek. Rowery ustawiliśmy w cieniu, pod _____________________________ 

(14) (duże drzewo), a sami na __________________________________ (15) (niewielka 

polana) rozłożyliśmy przywieziony z domu koc, usiedliśmy i zjedliśmy _________________ 

__________________ (16) (drugie śniadanie). W plecakach mieliśmy bułeczki ze 

_______________________________ (17) (świeże masło) i z ________________________ 

(18) (pyszna wędlina), piliśmy _________________________________ (19) (mocna herbata) 

z miodem i cytryną i cieszyliśmy się, że wybraliśmy się na tak piękną wycieczkę rowerową, że 

pogoda dopisała, że na bezchmurnym niebie świeci nad nami _________________________ 

(20) (wiosenne słońce). Przez cały dzień obserwowaliśmy otaczającą nas przyrodę, robiliśmy 

zdjęcia i filmy. Do domu wróciliśmy dopiero późnym wieczorem, postanawiając, że w długi 

weekend majowy też wybierzemy się na wycieczkę, tym razem do Muzeum Wsi Lubelskiej. 
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III. Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

 

Tatrzański Park Narodowy jest jednym z (0) najsłynniejszych ______ (21) całej Polsce. Piękne 

widoki, unikatowa przyroda, rzadkie gatunki zwierząt i roślin przyciągają tu turystów o każdej 

porze roku, niezależnie ________ (22) pogody. Ramię w ramię wędrują obok siebie starzy i 

młodzi, mieszkańcy wielkich miast i małych wiosek, amatorzy pięknych krajobrazów i długich, 

samotnych wędrówek. Miłośnicy Tatr z pewnością świetnie znają najciekawsze zakątki parku, 

ponieważ lubią chodzić _______(23) całej okolicy. Do najbardziej popularnych należą 

Kasprowy Wierch, Morskie Oko czy Giewont. Możemy tutaj również zobaczyć największy 

wodospad Siklawa, spadający z progu Doliny Pięciu Stawów Polskich do Doliny Roztoki. 

Pomimo dużej zmienności temperatur w ciągu doby i niskiej średniej temperatury w ciągu roku 

Tatrzański Park Narodowy jest domem _______ (24) licznych gatunków zwierząt. Żyją tam 

niedźwiedzie, wilki, lisy, kozice, sarny, jelenie, czy rysie. Obszar jest także bardzo bogaty pod 

względem roślinności. W 1993 roku park został wpisany _______(25) listę Rezerwatów 

Biosfery UNESCO. 

Turyści, którzy odwiedzają Tatrzański Park Narodowy, chętnie wybierają się na wycieczki np. 

_______ (26) Morskie Oko. To chyba najbardziej znane miejsce na terenie parku. Uważane 

______ (27) najpiękniejsze górskie jezioro w Polsce jest celem wypraw całych rodzin, 

szkolnych wycieczek i wielotysięcznych tłumów turystów. Otoczone najwyższymi szczytami 

polskich Tatr w zależności od pory roku, dnia i pogody przyciąga feerią barw i zmieniającym 

się krajobrazem. Wybierając się w góry należy pomyśleć o odpowiedniej odzieży i butach. 

Wędrówki po górach są bezpieczne ______ (28) warunkiem bezwzględnego stosowania reguł 

zachowania się w górach. 
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IV. Napisz słownie podane w kwadratowych nawiasach liczebniki główne i liczebniki 
porządkowe. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

Rzeczpospolita Polska (RP) położona jest między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i 

Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Od północy Polska 

graniczy z Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i 

Czechami, od zachodu z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże 

Morza Bałtyckiego. Granice z Ukrainą, Białorusią i Rosją stanowią równocześnie granicę 

zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. 

Powierzchnia administracyjna Polski wynosi trzysta dwanaście tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt sześć (0) [312 696] km², co daje jej ______________________ 

___________________ (29) [69.] miejsce na świecie i _______________________(30) [9.]   
w Europie. Zamieszkana przez około __________________________________________ (31) 

[37 000 000] ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności ___________________________ 

______________________ (32) [38.] miejsce na świecie, a ___________________ (33) [5.]  
w Unii Europejskiej. Polska podzielona jest na __________________________ (34) [16] 
województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie 

to Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin.  

Polska jest krajem jednolitym etnicznie, ___________________________________________ 

__________________ (35) [97] % ludności deklaruje narodowość polską. 
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pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 8   
IV. feladat 7  

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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EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

Ebben a vizsgarészben 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. Tym razem będzie on podzielony na części. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 

Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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I. Posłuchaj tekstu i na jego podstawie odpowiedz krótko na zadane pytania. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

0. Kto po raz pierwszy przekroczył prędkość 100 km/h autem na prąd? 

Belgijski kierowca wyścigowy, Camille Jenatzy. 

 
1. W którym roku auta na prąd przekroczyły prędkość 100 km/godzinę? 

 _______________________________________________________________________  

2. Gdzie powstawały pierwsze prototypy elektrycznych pojazdów? 

 _______________________________________________________________________  

3. Gdzie najchętniej używano samochodów elektrycznych? 

 _______________________________________________________________________  

4. Jaki zasięg osiągały wówczas samochody elektryczne? 

 _______________________________________________________________________  

5. Kto posiadał autko firmy Columbia Electric? 

 _______________________________________________________________________  

6. Jakie były zalety samochodów elektrycznych? Podaj przynajmniej dwa przykłady. 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

7. Jak reklamowano elektryczne auta? 

 _______________________________________________________________________  

8. Co było wbudowane w samochodach dla kobiet? (Podaj dwie rzeczy.) 

 _______________________________________________________________________  

9. Jaki wynalazek zniszczył rozwój samochodów elektrycznych? 

 _______________________________________________________________________  

10. Co nastąpiło po odkryciu taniej ropy naftowej w Teksasie? 

 ________________________________________________________________________  
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II. Posłuchaj wypowiedzi Michała Korkosza, autora książki "Rozkoszne. Wegetariańska 
uczta z polskimi smakami" i zaznacz w tabeli zdania prawdziwe znakiem (P), a fałszywe 
znakiem (F). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym symbolem (0).  

 

0. Polskie śniadania są obfite i solidne. P 

11. Śniadanie, to ulubiony posiłek autora.  

12. W dzieciństwie Michał Korkosz był niejadkiem.  

13. Leniwe śniadania były niesmaczne.  

14. Na naleśniki przychodziła cała klasa Michała.  

15. Naleśniki smażyli rodzice Michała.  

16. Michał smażąc naleśniki wzoruje się na swoim ojcu.  

17. W krajach romańskich śniadania są niewielkie i jada się je w pośpiechu.  

18. Jedzenie z przymusu nie daje radości.  

19. Autor dokładnie stosuje się do następującej zasady: "Śniadanie zjedz jak król, 
obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi".  
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III. Posłuchaj tekstu. Wpisz w tabelę literę właściwego zakończenia zdania. Przykład 
znajduje się w punkcie oznaczonym symbolem (0). 
 

0. Opisywany budynek w Dżakarcie to 
 

A) cegielnia. 
B) fabryka betonu. 
C) fabryka kostki brukowej. 

20.  Opakowania po kawie, ciastkach, szamponach to 
 

A) śmieci. 
B) powtórne opakowanie. 
C) surowiec produkcyjny. 

21. Opakowania produktów używanych w gospodarstwie domowym trafiają prosto na 
wysypiska śmieci, ponieważ 
 

A) ich recykling jest bardzo drogi. 
B) nie rozkładają się przez dziesiątki lat. 
C) w ogóle nie nadają się do recyklingu. 

22.  Sabrina i Novita zdecydowały się na produkcję materiałów budowlanych, ponieważ 
 

A) były już właścicielkami firmy budowlanej. 
B) rodzina Sabriny jest właścicielem fabryki kostki brukowej. 
C) rodzina Novity ma fabrykę budowlaną. 

23. Sabrina i Novita rozpoczynając produkcję kostki brukowej  
 

A) musiały zaczynać od zera. 
B) przejęły fabrykę od rodziny. 
C) miały pewną wiedzę i urządzenia. 

24. Kostki brukowe z fabryki Sabriny i Novity są 
 

A) produkowane z jednolitej mieszanki tworzywa sztucznego i cementu. 
B) produkowane dwuwarstwowo. 
C) całkowicie produkowane z tworzywa sztucznego. 

25. Firma obecnie  
 

A) produkuje tyle, ile może sprzedać. 
B) produkuje więcej, niż może sprzedać. 
C) produkuje mniej, niż może sprzedać. 
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pontszám 

maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 9   
III. feladat 6   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

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

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

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

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat 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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I. Zauważyłaś/Zauważyłeś, że twoja najlepsza przyjaciółka poświęca ci coraz mniej czasu. 
Ciągle surfuje po Internecie i często zamieszcza swoje zdjęcia na Facebooku. Martwisz się 
o nią, więc piszesz do niej mail, zwracając jej uwagę na: 

1) Możliwość uzależnienia od Internetu (zakupy online, media społecznościowe, gry itp.). 

2) Twoje zdanie na temat zamieszczania własnych zdjęć na Facebooku. 

3) Cyberprzestępczość (np. kradzież danych, wirusy komputerowe, itp.). 

Pamiętaj, aby Twój e-mail zawierał 120-150 wyrazów. 
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Zadanie II. 
Na forum internetowym toczy się dyskusja na temat degradacji środowiska i działań jakie 
możemy podjąć, aby chronić dziką przyrodę. Napisz swoją opinię na ten temat 
uwzględniając następujące kwestie: 

1) Powody dla których powinniśmy żyć w zgodzie z naturą. 

2) Rola jednostki i wspólnot w ochronie środowiska, twoje działania proekologiczne. 

3) Odpowiedzialność rządu i organizacji społecznych w podtrzymywaniu równowagi w 

przyrodzie. 

4) Znaczenie kształcenia dzieci i młodzieży skierowane na rozwijanie poszanowania 

naturalnego środowiska. 

Pamiętaj, aby Twój tekst zawierał 200-250 wyrazów. 

Zadanie II napisz na stronach numer 6-7! 
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