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Fontos tudnivalók 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

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

Jó munkát! 

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2022. május 20. 

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

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2022. május 20. 

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

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). 

 

Media i ich wpływ na nasze życie 

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie życie bez mediów – tych tradycyjnych, jak 
prasa, radio i telewizja, a także tych elektronicznych (zwanych „nowymi mediami”) – Internetu, 
komputerów, smartfonów. Media pozwalają nam komunikować się, są źródłem rozrywki i 
dostarczają wiedzy. Jednakże, choć korzystanie z nich daje nam wiele korzyści, w nadmiarze 
mogą one jednak szkodzić. 
Nasz czas jest ograniczony: doba ma tylko dwadzieścia cztery godziny i jeśli poświęcamy kilka 
godzin na grę i na przeglądanie stron internetowych, to nie mamy czasu na inne, ważniejsze 
aktywności. 
Przeładowanie informacjami, czyli tzw. szum informacyjny, wpływa niekorzystnie na pracę 
naszego mózgu. Kiedy np. przeglądamy strony internetowe i czytamy różne artykuły lub wpisy 
w portalach internetowych, może się nam wydawać, że dużo się dowiedzieliśmy. W 
rzeczywistości jednak z takiego natłoku pobieżnie przejrzanych informacji zapamiętujemy 
bardzo niewiele, a czasem nawet błędnie. 
Internet, ogólnoświatowe i łatwo dostępne medium miało umożliwiać ludziom z całego świata 
komunikowanie i dzielenie się wiedzą. Niestety stało się także głównym nośnikiem 
dezinformacji. W sieci publikuje się wiele niesprawdzonych lub po prostu zmyślonych 
informacji, które coraz częściej są przez odbiorców brane za prawdę. Media nie tylko opisują, 
ale też komentują i przez to kreują rzeczywistość. Ten sam fakt może być przedstawiony w 
pozytywnym, neutralnym lub negatywnym świetle i w ten sposób wpływa na postawy 
odbiorców. 
Pod koniec 2016 r. kolegium redakcyjne Słownika oksfordzkiego wybrało „postprawdę” 
najważniejszym słowem roku. Postprawda jest pojęciem związanym przede wszystkim właśnie 
z mediami i oznacza fałszywą bądź też wyolbrzymioną i zniekształconą informację, jest to 
forma manipulacji odbiorcą. 
Nie znaczy to, że mediom w ogóle nie należy wierzyć, ale że trzeba zachować wobec ich 
przekazu pewien dystans i krytyczne spojrzenie. 
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0. We współczesnym świecie ważne są tylko media elektroniczne. F 

1. „Nowe media” to tylko źródła rozrywki.  

2. Szum informacyjny oznacza zbyt dużo pobranych informacji.  

3. W 2016 roku ukazało się najwięcej fałszywych informacji w światowych 
mediach.  

4. Czytelnicy często biorą niesprawdzoną informację za prawdę.  

5. Ten sam fakt może być przedstawiony w odmienny sposób.  

6. Postprawda oznacza nieprawdziwą, lub wyolbrzymioną informację.  

7.  Mediom w ogóle nie należy wierzyć.  
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II. Przeczytaj tekst, wybierz właściwe zakończenie zdania, a następnie literę poprawnej 
odpowiedzi wpisz w tabelę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

Podróże rowerem 

Wyprawy rowerowe w ostatnich czasach stają się coraz bardziej popularne. Wiąże się to nie 
tylko z aktywnym wypoczynkiem i oszczędnością pieniędzy, ale przede wszystkim z 
satysfakcją z pokonanej drogi oraz bliższym obcowaniem z naturą. Podróże rowerowe 
wymagają jednak odpowiedniego przygotowania i zaplanowania trasy. Przed wyjazdem na 
dłuższą wycieczkę rowerową warto sprawdzić swoje możliwości i poprawić kondycję. 
Szykując się do wyjazdu, można przez kilka dni z rzędu wybrać się na rower wraz z bagażem. 
Dla większości sporadycznych kolarzy nie powinno być problemem przejechanie 50 km przez 
kilka dni z rzędu. 
Pierwszym etapem przygotowań jest wybór miejsc, które chcemy odwiedzić. Warto nanieść te 
punkty na mapę, co pomoże dobrać odpowiednią trasę oraz dzienny limit kilometrów do 
przejechania. Ważny jest również wybór trasy. Podróżując głównymi i asfaltowymi drogami 
szybciej dotrzemy do celu, jednak stwarzają one większe niebezpieczeństwo wypadku. W 
przypadku podróży po rzadziej uczęszczanych trasach, wiodących przez wioski i lasy należy 
liczyć się z większym dystansem do pokonania, jazda przez mniejsze miejscowości jest jednak 
mniej uciążliwa oraz pozwala cieszyć się otaczającą nas przyrodą. 
Niemniej ważnym zadaniem jest wybór roweru. Zalecanym rowerem do kilkudniowych 
wyjazdów z bagażem jest rower trekkingowy. Jest to właściwie rower crossowy wyposażony 
w takie elementy jak solidny bagażnik oraz lampki zasilane dynamem. Należy zaopatrzyć się i 
w podstawowe wyposażenie. Na wyjazd warto zabrać m.in. narzędzia rowerowe: pompkę, 
zapasowe dętki, zestaw do łatania dętek, a także akcesoria do gotowania oraz żywność 
niewymagającą przechowywania w lodówce, apteczkę, szybkoschnący ręcznik, odpowiednie 
ubranie na rower oraz na wieczór. Praktycznym sposobem na ograniczenie ubrań jest 
wyciągnięcie na wierzch wszystkich przydatnych według nas ubrań, a następnie zrezygnowanie 
przynajmniej z połowy. Najpopularniejszą metodą przewożenia bagażu jest przewożenie go w 
sakwach rowerowych. Dokonując wyboru sakw, należy przede wszystkim sprecyzować 
rozmiary bagażu, jakie sakwy rowerowe  będą przewozić. Na rynku dostępne są sakwy 
montowane zarówno na tylną, jak i przednią oś. Wskazane jest, aby równomiernie obciążać 
rower, co sprzyja komfortowej jeździe.  
W wyprawach rowerowych najważniejsza jest wolność. Każdy podróżnik może sam 
zaplanować sobie każdy element wyprawy, ciekawe miejsca, rodzaj noclegu oraz przejechany 
dzienny dystans. Każdego łączy jednak wspaniały środek transportu – rower.  
Szerokiej drogi! 
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0. 

Wyprawy rowerowe w ostatnich czasach stają się coraz bardziej popularne, ponieważ 
A) są tanie. 
B) dostarczają zadowolenia z własnego wyczynu. 
C) rower ma dzisiaj każdy. 
 

8. 

Przed wyjazdem na dłuższą wycieczkę rowerową należy sprawdzić  
A) własne możliwości i poprawić kondycję. 
B) koło zapasowe. 
C) bagaż. 
 

9. 

Przejechanie 50 km dziennie 
A) nie powinno sprawiać większych trudności. 
B) jest obowiązkowe. 
C) nie zawsze jest zalecane. 
 

10. 

Podróże głównymi i asfaltowymi drogami są 
A) dłuższe. 
B) mniej interesujące. 
C) szybsze ale niebezpieczne. 
 

11. 

Podstawowe narzędzia rowerowe to: 
A) zapasowe dętki, szybkoschnący ręcznik.  
B) pompka, zestaw do łatania dętek.  
C) akcesoria do gotowania, apteczka. 
 

12. 

Bagaż powinno się przewozić w 
A) plecaku. 
B) w sakwach. 
C) w koszyku rowerowym. 
 

13. 

Wspólnym elementem wyprawy wszystkich uczestników jest 
A) rodzaj noclegu. 
B) przejechany dzienny dystans. 
C) rower. 
 

 
 
  

0. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
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III. Podane poniżej opisy dopasuj do definicji odpowiedniego miejsca. Literę poprawnej 
odpowiedzi wpisz w tabelę. Uwaga! Jeden opis jest zbędny. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 
 

A Miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów podróżujących pociągiem lub 
autobusem. 

B 
Teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony. W 
miastach ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami 
spacerowymi. 

C Lokal użyteczności publicznej, obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej 
sprzedaży towarów. 

D 
Punkt sprzedaży kwiatów w formie detalicznej. Kwiaty można kupować pojedynczo 
lub także w postaci różnego rodzaju kompozycji kwiatowych (np. bukiety, wiązanki, 
wieńce). 

E 
Przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się detaliczną, a czasami hurtową sprzedażą 
książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, 
mapy czy przewodniki.  

F 

Instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami 
posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. W większych tego typu 
instytucjach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci 
wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do 
tego przystosowanych magazynach. 

G Instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne 
oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

H 
Lokal gastronomiczny będący przede wszystkim miejscem spotkań towarzyskich. 
Podawane są tam głównie napoje i dania deserowe, głównie kawa, zazwyczaj również 
ciastka, lody, herbata, czy wino. Może prowadzić działalność rozrywkową. 

J Budowla sportowa przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin 
sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych. 

K 

Jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. 
Udziela się tam świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym 
zadaniem tego miejsca jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmuje się opieką 
zdrowotną ludzi chorych. 

L Zbiornik wodny przeznaczony dla ludzi, do kąpieli i pływania. 

M Miejsce i zespół urządzeń technicznych służących do publicznego wyświetlania 
filmów.  

N Lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja obiadu czy kolacji 
odbywa się przy stolikach. 
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0. Sklep 

14. Szpital 

15. Kino 

16. Dworzec 

17. Basen 

18. Park 

19. Stadion 

20. Muzeum  

21. Księgarnia 

22. Kwiaciarnia 

23. Kawiarnia 

24. Restauracja 
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IV. Przeczytaj tekst, a następnie krótko odpowiedz na zadane pytania. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). 
 

We wrześniu 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, najwybitniejszego 
przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science fiction na 
świecie. Jego powieści i opowiadania przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano 
– jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. 

Stanisław Herman Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 roku we Lwowie. Zmarł 27 marca 
2006 roku w Krakowie. Był najwybitniejszym polskim pisarzem science fiction, filozofem, 
futurologiem i krytykiem literackim. Powieść „Astronauci”, która ukazała się w 1951 roku, 
była jego debiutem książkowym. 

„Solaris”, „Głos Pana” czy „Cyberiada” lub „Bajki Robotów” inspirowały i po dziś dzień 
inspirują twórców, pisarzy, artystów kina i teatru. Ekranizacje jego utworów należą do jednych 
z najbardziej znanych filmów światowego kina. Wysoko cenione są publikacje 
popularnonaukowe i publicystyczne Stanisława Lema, dotyczące filozofii nauki, estetyki i 
krytyki literackiej. 

Stanisław Lem w swoich rozważaniach przestrzegał przed negatywnymi skutkami 
technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają 
znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowania jej 
losu. 

Stanisław Lem, jako twórca o wielkim i wybitnym dorobku, cieszący się autorytetem zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Polskiego PEN Clubu. 
Pisarz w 1996 roku otrzymał Order Orła Białego. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w 
1992 roku nazwała jego imieniem planetoidę nr 3836. 

Jednym ze sposobów uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema jest budowa Centrum 
Literatury i Języka – Planeta Lem w Krakowie. Ale wydarzeń związanych z obchodami Roku 
Lemowskiego będzie znacznie więcej. 
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0. O czym zadecydował Sejm Rzeczypospolitej Polskiej? 

Rok 2021 będzie Rokiem Stanisława Lema. 

 

25. Ile lat temu urodził się Stanisław Lem? 

 ________________________________________________________________________  

 

26. Do jakiej kategorii należą powieści i opowiadania Stanisława Lema? 

 ________________________________________________________________________  

 

27. Na ile języków zostały przetłumaczone powieści i opowiadania Stanisława Lema? 

 ________________________________________________________________________  

 

28. Jaki tytuł nosi pierwsza powieść Stanisława Lema? 

 ________________________________________________________________________  

 

29. Jak nazywa się planetoida nr 3836? 

 ________________________________________________________________________  

 

30. Czym będzie Planeta Lem w Krakowie? 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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pontszám 

maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 

I. feladat 7   
II. feladat 6   
III. feladat 11   
IV. feladat 6   

Feladatpont összesen  30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvassad el az utasításokat! 

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

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasie wyrazy proszę napisać w odpowiedniej formie gramatycznej. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

Marcin to mój kolega jeszcze z przedszkola i z podstawówki. Kiedy byliśmy (0) małymi 
chłopcami (mały chłopiec), chcieliśmy zostać ____________________________________ 

(1) (odważny policjant). Nie zmieniliśmy chłopięcych planów do dzisiaj. Teraz chodzimy do 

tej samej klasy __________________________________________________(2) (Technikum 

Informatyczne) nr 1 we Wrocławiu. W dzisiejszych czasach przestępcy często działają przez 

Internet, więc policjanci muszą przewyższać ich w znajomości najnowszych zdobyczy techniki. 

Policjanci muszą posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną ale i ___________  

__________________ (3) (dobra kondycja). Obaj jesteśmy dobrymi sportowcami nie tylko w 

jednej dyscyplinie sportowej, chociaż Marcin interesuje się przede wszystkim ____________  

__________________ (4) (piłka nożna), a ja sportami wodnymi. Za rok zdajemy maturę 

rozszerzoną z przedmiotów zawodowych, a następnie zamierzamy studiować w Wyższej 

Szkole Policyjnej. Młodsza siostra Marcina i moja młodsza siostra chodzą razem do _______  

_______________ (5) (piąta klasa) szkoły podstawowej i są nierozłącznymi przyjaciółkami. 

Kiedy dorosną chcą zostać astronautami i zająć się badaniem dalekich planet. Czy uda im się 

to osiągnąć, czy spełnią się ich marzenia, okaże się za kilka lat. 

 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 
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II. Podane w nawiasie bezokoliczniki wpisz w formie osobowej czasu przeszłego. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). 
 

Dyrektorka Domu Opieki Społecznej w Łodzi zaparkowała (0) (zaparkować) samochód na 

służbowym parkingu i powoli ____________________ (6) (wejść) do przestronnego budynku. 

_______________ (7) (Być) już późno, dzieci __________________ (8) (spać) w 

przeznaczonych dla nich sypialniach. Na korytarzach ozdobionych rysunkami podopiecznych 

______________________(9) (palić się) tylko małe, nocne lampki. Dyrektorka ośrodka 

zajrzała jeszcze do sypialni maluchów, _____________________(10) (poprawić) ciepły kocyk, 

który zsunął się ze śpiącego Łukasza. Czteroletni chłopiec nie __________________(11) 

(obudzić się) nawet na chwilę. 

Obok w malutkiej dyżurce _________________(12) (czuwać) młoda pielęgniarka, która 

przyszła na nocną zmianę. W pokoju na poddaszu mieszkała opiekunka, pani Małgorzata. Cały 

dom pogrążony był w ciszy i spokoju. 

  

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Max. Elért 

       7  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 
III. Uzupełnij tekst odpowiednimi przyimkami. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

W ubiegłym roku w lipcu wybraliśmy się z bratem (0) na wakacje ________ (13) Morze 

Czarne. Postanowiliśmy jechać naszym nowym samochodem. Droga była daleka. Na miejsce 

chcieliśmy dojechać ______________ (14) siódmą a ósmą wieczorem. Wyjechaliśmy z domu 

bardzo wcześnie, bo ______________ (15) piątą rano. Na początku droga była prawie pusta, 

tylko niewiele samochodów jechało nam naprzeciw. Dobrze się jechało. Tylko raz 

zatrzymaliśmy się na przydrożnym parkingu, położonym ___________ (16) starymi, pięknymi 

drzewami. Stały tu już liczne samochody osobowe i ciężarowe. Odpoczynek trwał __________ 

(17) godziny. Nieco wypoczęci ruszyliśmy dalej. To była długa i męcząca podróż, chociaż 

prowadziliśmy z bratem na zmianę, ale morze stokrotnie wynagrodziło trudy podróży. Warto 

było się trochę pomęczyć, by móc przez całe trzy tygodnie pływać, żeglować i nurkować i 

podziwiać Złote Piaski ___________ (18) bułgarskim wybrzeżu. 

  

13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 

      6  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

IV. Podane w nawiasie przymiotniki i przysłówki napisz w stopniu wyższym. Przykład 
oznaczony jest symbolem (0). 
 
 

Wpływ pogody na samopoczucie badane było już wielokrotnie. Wydaje się, że słońce ma 

większą (0) (dużą) moc uszczęśliwiania ludzi i sprawia, że są bardziej skłonni do altruizmu. 

Na przykład w słoneczne dni kelnerzy dostają ______________ (19) (wysokie) napiwki, a 

przechodnie ________________ (20) (chętnie) odpowiadają na pytania ankieterów. 

Pokazują to nie tylko eksperymenty laboratoryjne, ale także systematyczne obserwacje w 

warunkach naturalnych: kierowcy stojący w korku ulicznym znacznie ________________ (21) 

(często) trąbią latem niż podczas zimy, zwłaszcza ci, którzy nie mają w samochodzie 

klimatyzacji. 

A przecież dużo osób twierdzi, że __________________ (22) (bardzo) nie lubi zimy niż lata. 

Mimo to eksperymenty wskazują, że silne słońce męczy nas w większym stopniu, niż silny 

mróz. Jest tak dlatego, że organizm ma _________________ (23) (małe) możliwości 

schładzania się niż ogrzewania. Gdy jest nam zimno, możemy wiele zrobić, aby się rozgrzać: 

zwiększyć aktywność, tulić się do innych ludzi albo ______________________ (24) (ciepło) 

się ubrać. Ochłodzić organizm jest ___________________ (25) (trudno). 

Gdy już zdejmiemy całą odzież, pozostaje tylko pocenie się i dyszenie. Jeśli jednak nie ma 

wiatru, jest parno i wilgotno, to organizm nie może się dalej ochładzać. Jak bardzo się wtedy 

męczymy, wiedzą wszyscy, którzy wybrali się w środku lata np. do Turcji, Egiptu czy Maroka. 

 
  

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 

       7  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

 
 



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 

 

  
pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 5   
II. feladat 7   
III. feladat 6   
IV. feladat 7   

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! 



 

Lengyel nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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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Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

Fontos tudnivalók 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 

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! 

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

 
Zadanie I. 
Posłuchaj tekstu. Uzupełnij brakujące w nim wyrazy.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0).  

Polska stolica humoru 

Polska to nie tylko duże, cieszące się popularnością (0) miasta. To także wiele mniejszych 
miejscowości, które potrafią zachwycić nie mniej niż te najsłynniejsze. Wąchock to 
_____________________________ (1) położone w województwie świętokrzyskim. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1189, kiedy biskup krakowski Gedko ufundował 
klasztor cystersów. Kościół i klasztor z XII wieku ________________________________ (2) 
w mieście i dzisiaj. 
- Gdy mówię, że pochodzę z Wąchocka, często słyszę pytania, czy jestem córką sołtysa  
Moje miasteczko z nieznanych przyczyn stało się bohaterem żartów i anegdot. Jedni się śmieją, 
__________________________________ (3), czy takie miasto w ogóle istnieje.  
Otóż tak. Istnieje. W mieście Wąchock władzę sprawuje oczywiście burmistrz. Ale ponieważ 
dzięki dowcipom miejscowość stała się sławna, wymyślono tytuł honorowego sołtysa. Sołtys 
wybierany jest "po wąchocku". 
Z najwyższego punktu w miasteczku puszczane jest koło od wozu. Ten wąchocczanin 
_____________________________(4), w czyj dom uderzy rozpędzone koło.  
To oczywiście anegdota, nikt takiego koła nie puszcza. Sołtys wybierany jest przez 
___________________________________________________(5) Wąchocka. 
Tutejszy sołtys ma swój pomnik na końcu alei Humoru. Na postumencie siedzi starszy pan w 
kapeluszu, który z jednej strony wspiera się na kole od wozu drabiniastego, a w drugiej ręce 
trzyma ____________________________________(6). To połączenie nowoczesności z 
tradycją już wprowadza nieco humoru. Idąc dalej aleją można się trochę pośmiać, ponieważ na 
ziemi znajduje się ok. 30 tablic, na których umieszczono najpopularniejsze dowcipy o mieście, 
jak np.  
- Dlaczego w nocy do Wąchocka nie można dojechać?  
- Bo sołtys zwija asfalt na noc.  
 -Dlaczego w Wąchocku są ____________________________________ (7)? 
- Bo córka sołtysa robi _____________________________________________ (8).  
Z Wąchocka śmieje się niemal cała Polska, ale dlaczego Wąchock stał się obiektem żartów, 
tego tak do końca nie da się wyjaśnić. 
Oprócz dowcipów warto zapoznać się również z ciekawą historią miasta i odwagą jego 
mieszkańców, dla których ważna jest tradycja, szczególnie patriotyczna, która przekazywana 
jest tu z __________________________________________ (9). 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
         9  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 
Zadanie II. 
Posłuchaj tekstu. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (P), a fałszywe 
znakiem (F). 
Przykład oznaczony jest symbolem(0). 

 

0. Środki czystości gospodarstwa domowego zawsze niszczą naturalne 
środowisko. F 

10. Wybierając odpowiednie środki czystości można dbać o środowisko.  

11. Wyroby przyjazne środowisku nie są skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń 
w mieszkaniu.  

12. Stokrotka to nazwa produktów, które można używać sto razy, stokrotnie.  

13. Symbol Ecolabel świadczy o przyjazności dla środowiska.  

14. Środki czyszczące mogą zawierać prawie 100 procent składników 
naturalnego pochodzenia.  

15. Zmniejszenie zużycia plastiku zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.  

 
  

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
      6  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

 
Zadanie III. 
Posłuchaj dialogu. Literę oznaczającą prawidłową odpowiedź wpisz w tabelę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 

0. Ola i Marek byli w śródmieściu i  

A) robili zakupy. 
B) pili kawę. 
C) rozmawiali. 

16.  Kawa w kawiarni Akwarela jest 
A) czarna. 
B) bardzo dobra. 
C) w kapsułkach. 

17. Marek nie chce iść do Kawiarni „Akwarela”, ponieważ  
A) nie lubi czarnej kawy. 
B) „Akwarela” nie jest po drodze. 
C) tam przychodzi dużo obcokrajowców. 

18.  Kawiarnia „Teatralna” jest 
A) mała. 
B) ciemna. 
C) nieciekawa 

19.  Według Oli kawiarnia „Stokrotka” 
A) jest w nieciekawym miejscu. 
B) serwuje mocną kawę. 
C) jest daleko od centrum. 

20. Ola i Marek na kremówki chodzą zazwyczaj 
A) do kawiarni „Akwarium. 
B) do kawiarni „Literatka”. 
C) do kawiarni „Teatralna”. 

 
 
  

0. 16. 17. 18. 19. 20. 
A      

16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
     5  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
 
 
 



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
 
 

  
pontszám 

maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 9   
II. feladat 6   
III. feladat 5   

Feladatpont összesen 20  
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! 



 

Lengyel nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

Fontos tudnivalók 

Ebben az 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! 

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 
Zadanie I. 
Otrzymałeś/Otrzymałaś list od swojego kolegi z następującymi słowami: 

Moja mama bardzo dobrze gotuje. Chętnie pomagam jej w kuchni, bo też chcę się nauczyć 
gotować. Mój brat mówi, że gotowanie nie jest męskim zajęciem. A ty, co o tym myślisz? 

Odpowiedz na list zgodnie z następującym planem: 

1) Napisz, kto i jak gotuje w twojej rodzinie. 

2) Napisz, czy umiesz gotować. 

3) Wyraź swoją opinię, czy mężczyzna powinien, czy nie powinien umieć gotować. 

Twoja praca musi zawierać 80-100 wyrazów. 

 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
 

 



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 

Zadanie II. 
Od października będziesz studiować w Polsce. Nie dostałeś/ nie dostałaś miejsca w 
akademiku. Napisz list do polskiego przyjaciela z prośbą o pomoc w wyszukaniu i 
wynajęciu odpowiedniego dla ciebie mieszkania. W swojej pracy uwzględnij następujące 
punkty: 

1) Czy chcesz wynająć mieszkanie sam/sama, czy razem z kolegą/ z koleżanką. 
2) O jakim mieszkaniu myślisz, np. wielkość, w nowym budynku, czy w starej kamienicy. 
3) W jakiej okolicy powinno się znajdować, np. odległość od uniwersytetu, od centrum 

miasta. 
4) Jakie powinno być wyposażenie mieszkania. 

 
Pamiętaj, że Twoja praca musi zawierać 100–120 wyrazów. 

Zadanie II napisz na stronach numer 6-7! 

  



Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  
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Lengyel nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
 

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 
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