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Lengyel nyelv — A vizsgázó példánya  Emelt szintű szóbeli vizsga 

 

Zestaw 1 

 

 

 

W części II i III masz 30 sekund na zastanowienie się i przygotowanie wypowiedzi.  

 

 

CZĘŚĆ I 
 

Konwersacja 

 

CZĘŚĆ II 
 

Zakończyliśmy część pierwszą, teraz kolejne zadanie. Masz przed sobą temat debaty.  

Zapoznaj się z nim w ciągu 30 sekund, postaraj się znaleźć argumenty „za” i „przeciw”,  

które wykorzystasz w dyskusji z egzaminatorem. 

 

 

 

 

Temat: Płacenie kartą jest lepsze od płacenia gotówką? 

 

Zagadnienia naprowadzające: 

 Bezpieczeństwo płacenia kartą, a gotówką. 

 Postęp cywilizacyjny jako bezgotówkowy obrót pieniędzmi. 

 Mieć pieniądze, to znaczy mieć gotówkę! 
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CZĘŚĆ III 

 

Zakończyliśmy debatę. Teraz przejdziemy do trzeciej części egzaminu ustnego. Masz przed 

sobą obrazek. Na jego podstawie wyraź swoje zdanie na przedstawiony poniżej temat. Pomogą 

ci w tym zagadnienia naprowadzające oraz pomocnicze pytania zadawane przez egzaminatora. 

 

 

 

Temat: Rynek nieruchomości 

 

Zagadnienia naprowadzające: 

 Co to jest nieruchomość? 

 Marzenie wielu: mieć własny kąt, własne cztery ściany. 

 Dom na kredyt. 

 Węgierski rynek nieruchomości. Sprzedaż i wynajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończyliśmy trzecią, ostatnią część egzaminu ustnego. 
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 ZESTAW 1 

 

 
 

Pytania rozluźniające (do wyboru, nieoceniane): 

 

1. Jaka jest dziś pogoda?  

2. Jaki rodzaj muzyki preferujesz? Czego słuchasz? 

3. Czy masz zwierzęta w domu? 

4. Czy lubisz oglądać telewizję? 

5. Jak spędzasz czas wolny? 

6. Czym się interesujesz? Jakie masz hobby? 

 

 

Za chwilę  zdający przystąpi do egzaminu ustnego. 

Zestaw pytań składa się z trzech części, każda z nich będzie oceniana: 

 

 

CZĘŚĆ I 
Egzaminator przeprowadzi ze zdającym, krótką rozmowę na podany poniżej temat: 

 

Társalgás: W poszukiwaniu sensu życia (bunt nastolatków)? 

 

1. Dlaczego młodzi się buntują? Przeciw komu, czemu? Jakie jest podłoże tego buntu? 

2. Czy to tylko „trudny wiek dorastania”? Jak należy postrzegać bunt, w jakich kategoriach 

go rozpatrywać - normy rozwojowej czy patologii? Poziomy buntu. 

3. Relacje międzypokoleniowe. Konflikty. Rozwinięcie powiedzenia „Nie pamięta wół, jak 

cielęciem był”. 

4. Jak komunikować się ze zbuntowanym nastolatkiem? 

5. Gdzie rodzice i zbuntowana młodzież może szukać pomocy? 

 

  



 

4 
 

Lengyel nyelv — A vizsgáztató példánya  Emelt szintű szóbeli vizsga 

CZĘŚĆ II 
Zakończyliśmy część pierwszą, teraz kolejne zadanie. Masz przed sobą temat debaty. 

Zapoznaj się z nim w ciągu 30 sekund, postaraj się znaleźć argumenty „za” i „przeciw”,  

które wykorzystasz w dyskusji z egzaminatorem. 

 

 

Płacenie kartą jest lepsze od płacenia gotówką? 

 

        Zagadnienia naprowadzające: 

 Bezpieczeństwo płacenia kartą, a gotówką. 

 Postęp cywilizacyjny jako bezgotówkowy obrót pieniędzmi. 

 Mieć pieniądze, to znaczy mieć gotówkę! 

 

 

Argumenty za: Argumenty przeciw: 

 Kartą zbliżeniowo zapłacimy szybciej 

niż gotówką. 

 

 Każdy zakup dokonany za 

pośrednictwem karty jest rejestrowany 

na naszym koncie, a to daje nam 

możliwość kontroli wydatków. Nie 

musimy wciąż się głowić na co 

wydaliśmy pieniądze. 

 

 Płacąc kartą wydłużamy kolejki przy 

kasie. Musimy przecież wpisać kod PIN 

i czekać na potwierdzenie zrealizowania 

transakcji, a to trwa znacznie dłużej niż 

podanie kasjerowi banknotów. 

 

 Karty nie są przyjmowane wszędzie. Co 

zrobisz w sytuacji, gdy musisz za coś 

zapłacić, a terminal nie działa? 

 

 Jeśli zgubisz portfel (lub zostanie 

skradziony), to w przypadku gotówki 

małe są szanse na jej odzyskanie. Kartę 

wystarczy zastrzec w banku i twoje 

oszczędności zostaną uratowane. 

 

 Nie musisz wciąż szukać bankomatów i 

przewidywać wydatków. 

 

 Bezpieczniej jest nosić przy sobie 

jedynie kartę. Chodzenie z wypchanym 

pieniędzmi portfelem to proszenie się o 

kłopoty. 

 

 Coraz częściej na ulicach naszych miast 

pojawiają się maszyny np. biletomaty, 

w których możemy płacić jedynie kartą. 

 

 . Rozliczenia bezgotówkowe dla 

podmiotów gospodarczych jest tańsze. 

 

 

 Płacąc kartą – ponosisz dodatkowe 

opłaty. Dysponowanie gotówką nie 

wiąże się z nimi. 

 

 Bankowość elektroniczna nie jest 

całkowicie bezpieczna. Kartę łatwo 

zhakować, a potem okraść jej właściciela 

ze wszystkich oszczędności 

zgromadzonych na koncie. 

 

 Rozliczenia bezgotówkowe powodują 

utratę pracy przez kasjerów. 

 

 

 Gdy zabraknie ci czegoś w domu, a nie 

masz gotówki, to po zakupy musisz udać 

się osobiście. Dziecko cię nie wyręczy, 

bowiem kartą może posługiwać się 

jedynie jej właściciel. 

 

 

 

  



 

5 
 

Lengyel nyelv — A vizsgáztató példánya  Emelt szintű szóbeli vizsga 

CZĘŚĆ III 

 
Zakończyliśmy debatę. Teraz przejdziemy do trzeciej części egzaminu ustnego. Masz przed 

sobą obrazek. Na jego podstawie wyraź swoje zdanie na przedstawiony poniżej temat. Pomogą 

ci w tym zagadnienia naprowadzające oraz pomocnicze pytania zadawane przez egzaminatora. 

 

Obrazek  

 

 

 

 

 

 

  

 

Temat: Rynek nieruchomości 
 

Zagadnienia naprowadzające: 

 Co to jest nieruchomość? 

 Marzenie wielu: mieć własny kąt, własne cztery ściany. 

 Dom na kredyt. 

 Węgierski rynek nieruchomości. Sprzedaż i wynajem. 
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Pytania pomocnicze (do wyboru) zadawane przez egzaminatora: 
 

1. Co to jest nieruchomość? 

2. Jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka jego lokum, czyli dom, mieszkanie, 

apartament, pokój w którym mieszka? 

3. Jakie warunki należy spełnić, by dostać kredyt na dom lub apartament? 

4. Mieszkania na wynajem, czy to opłacalny biznes? 

5. Nowe czy używane mieszkanie chciałbyś kupić? 

6. Kim jest deweloper, a kim pośrednik lub agent nieruchomości? Czym się zajmują? 

7. Utrzymanie mieszkania (domu), czyli miesięczne koszty jakie musimy ponosić, by 

wszystko w nim funkcjonowało. Czy zwracamy na to uwagę przy wyborze i zakupie? 

Czy to ważne dla nas kryterium? 

8. Czy masz świadomość, że zakup nieruchomości zawsze generuje jednorazowe 

dodatkowe opłaty? Czy wiesz jakie? (notariusz, podatek, marża dla banku, 

ubezpieczenie itp.) 

 

 

Zakończyliśmy trzecią, ostatnią część egzaminu ustnego. 
 

 

 


