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I. Co to znaczy elegancja? Oto fragment wywiadu z Haliną Rasiakówną. Miss 

Elegancji Dolnego Śląska 1994. Przeczytaj uważnie tekst. 
 
[…] Elegancja to nie tylko ubiór. To 

także sposób bycia i życia, umiejętność 
witania się, prowadzenia konwersacji, 
punktualność, piękny zapach… Tego nie 
można od siebie oddzielić! Nie nazwę 
przecież eleganckim człowieka, który 
mimo iż nienagannie ubrany, nie potrafi 
się zachować przy stole, w towarzystwie,  
i który pierwszy wyciągnie na powitanie 
rękę do kobiety, a jeśli zechce ją 
pocałować, uniesie szarpnięciem delikatną 
dłoń pod swój nos. A spóźniający się  
na spotkanie?  

Nikt teraz nie uczy dobrych manier! 
Szkoda, że takiego przedmiotu nie ma  
w szkolnym programie! Oczywiście,  
są różnego rodzaju podręczniki, 
czasopisma, ale gdy obserwuję rozmaite 
zachowania, także tzw.osób publicznych, 
wiem, że z tych porad mało kto korzysta. 
I dlaczego mamy być ciągle narażeni na to, 
że ktoś nieobyty wykole nam przy stole 
widelcem oko, będzie dłubał, za  

przeproszeniem, w zębach lub wycierał 
pedantycznie nos? Tak, zanikło w naszych 
domach wspólne biesiadowanie, podczas 
którego mały Jaś uczył się, że nie należy 
opierać o blat stołu łokci i głośno mlaskać.  
 Wrodzony może być dobry gust lub 
dobry smak dotyczący ubioru. Nie bardzo 
pomogą tu żurnale i duże pieniądze. Drogi, 
doskonale skrojony kostium nie będzie 
dobrze wyglądał na każdej osobie. Należy 
go umieć wybrać i później umieć nosić. 
Trzeba tylko chcieć patrzeć w lustro i mieć 
odrobinę samokrytycyzmu. To wcale nie 
musi być Coco Chanel. Można być 
eleganckim również w dżinsach […] 
 A co mnie szokuje? Brak uśmiechu na 
twarzach, słów „dziękuję”i „przepraszam”, 
wieczne narzekanie. To jest chyba mało 
eleganckie. Ale tak można mówić 
w nieskończoność. Tylko czy ktoś zechce 
zrozumieć? 
 

 
 
Na podstawie tekstu określ wartość poniższych zdań (P-prawda, F-fałsz). Nie wolno nic 
wpisywać w szare pola. 
 
A/  Elegancki mężczyzna nie powinien  pierwszy podawać kobiecie ręki na  

powitanie.         P — F 
B/ Całowanie kobiety w dłoń jest nieeleganckie.     P — F 
C/ Najłatwiej nauczyć się dobrych manier z podręczników  

i czasopism, ale  mało kto z nich korzysta.     P — F  
D/  Wspólne, rodzinne posiłki są ważnym elementem nauki  

dobrego wychowania.        P — F 
E/ Żeby się dobrze ubrać, trzeba umieć krytycznie ocenić siebie.   P — F 
F/ Elegancki ubiór jest zawsze bardzo drogi.     P — F 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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II. Przeczytajcie części artykułu, które są zapisane w nieprawidłowej kolejności. 
Postawcie je we właściwym porządku. Początek artykułu oznaczono (0.E) 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Kiedy mój nauczyciel był dzieckiem, słynął jako patentowany leń. 
 

 
A 
Ja naprawdę nie mogłem 
znieść żadnej pracy domowej. 
Uwielbiałem czytać książki 
przygodowe 
i fantastyczne. Nawet gdyby mnie 
mieli 
zastrzelić, nie dało się mnie 
oderwać od  
ulubionego zajęcia. Oczywiście, 
rodzina 
cierpiała z powodu mojego 
patologicznego 
lenistwa. Ale ja nie za bardzo 
zwracałem  
na to uwagę. Za to czułem, że 
jestem prawdziwie  
szczęśliwym człowiekiem. 
 

B 
Ja wciąż coś myłem, smażyłem, 
sprzątałem, czytałem Ewie przed 
zaśnięciem jej głupie książeczki. 
Mamę wypuszczono po dwóch 
tygodniach. 
Gdy wróciła, była bardzo zdziwiona 
porządkiem w domu, a szczególnie  
w moim pokoju. 

C 
Po policzkach  płynęły 
mi łzy. I byłem gotów na 
wszystko, byleby tylko 
mama znów była  
w domu. Tych kilka dni 
przed przyjazdem ojca 
wydawało mi się 
wiecznością. 

D 
Ojciec mój często jeździł na 
delegacje i mama zostawała z nami 
sama. Pewnego razu stało się 
nieszczęście: ona wpadła pod 
samochód. Wieczorem zadzwoniła 
do mnie jej współpracownica i 
zawiadomiła, że mama jest  
w szpitalu. Co robić?! 

0. E 
Mój nauczyciel opowiedział dziwną 
historię. Okazało się, że gdy był 
dzieckiem, słynął jako patentowany 
leń. Stawiano mu nawet młodszą 
siostrę za przykład pracowitości. –
Ech ty, mój leniuszku!- mówiła mu 
mama przed snem, głaszcząc go po 
głowie. I ciężko wzdychała.- Przecież 
ty masz już jedenaście lat. 

F 
Najpierw pobiegłem do 
ogrodu po siostrę, potem 
pomknęliśmy do szpitala. 
Oczywiście, nie 
wpuszczono nas tam, za 
to przekazano liścik od 
mamy. 

G 
„ Mój kochany leniu! –pisała.-
Widzisz, jak to bywa...Nie 
denerwuj się, wkrótce 
wyzdrowieję. Pilnujcie się, nie 
zarośnijcie tam brudem beze mnie! 
Pamiętaj: Ewa (twoja siostra) jest 
pod twoją opieką, aż tato 
przyjedzie! Bądź dzielny. Całuję. 
Mama.” 

H 
Cieszyła się, mówiła, że „to na pewno 
niedługo”. Ale myliła się. Dawnego 
lenia już nie było. Z pewnością ja po 
prostu wydoroślałem. 

 

 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. max. elért 
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III. Przeczytajcie wywiad z aktorem i reżyserem Romanem Polańskim.  
Do odpowiedzi gwiazdy filmowej dobierz odpowiednie pytanie dziennikarza według 
wzoru (0). Uwaga! Jedno pytanie jest zbędne. Nie wolno nic wpisywać w szare 
pola. 

 
„ Wy nie wiecie, że mnie zabili?” 

 
0.  – A jakże! Regularnie gram w tenisa, piłkę nożną. Proszę sobie wyobrazić, staram się 

zachowywać dietę, lubię czasem głodować. Wokół wszyscy straszą: „Jak to - głodować! 
Można zwariować”. A dla mnie – nic łatwiejszego. Nie jem - i koniec. 

14. – Właściwie nie. Spotkałem się, proponowałem udział w filmie. Zapytałem Andrzeja Wajdę, 
być może nie jest pan na bieżąco i nie wie pan, że zostałem zabity? 

15. – Lubię, żeby było głośno i dużo ludzi- śmieje się - do szóstej rano. 
16. – Nie wiem, co to jest. Nie wiem jak do tego podejść. 
17. – Nigdy nie gotuję. Chciałem stworzyć spektakl z Andrzejem Wajdą. Chociaż uważam,  
 że jedynym twórcą w teatrze jest dramaturg. „Kuchnię” tworzyliśmy wszyscy razem. Więc  
 i odpowiedzialność jest wspólna. 
18. – Nigdy. 
19. – Tak, być może, dwoje, troje - śmieje się - a może dwadzieścia. 
20. – Dawniej starałem się ich unikać. Teraz jest łatwiej. Jest ochrona, wokół ludzie, którzy nie   

przepuszczą. 
21. – Staram się wyspać. Zresztą w tym dniu nie mogę kontaktować się. 
22. – Chciałbym grać u dobrego reżysera. Będę występował w roli Papkina w Zemście Andrzeja 

Wajdy według Aleksandra Fredry. 
 
 Pytania dziennikarza: 
 
 A/ Czy ma pan dużo bliskich przyjaciół? 
 B/ Jak pan obchodzi swoje urodziny? 

C/ Czy pan, w dzieciństwie, lub będąc chłopcem, czuł się jako „brzydkie kaczątko”? 
 D/ Jaki jest pana stosunek do Internetu? 
 E/ Jak powstała „Kuchnia”? Lubi pan gotować?  

F/ A w dniu spektaklu? Nastraja się pan, przestaje się pan kontaktować? 
G/ Jak broni się pan przed wielbicielami? 
H/  Zawsze się dziwię: pali pan, pije, słynie jako smakosz i modniś. Jak udaje się panu     

być młodym i w formie? Sport? 
I/  Więc teraz pytanie dyżurne: jakie są pana najbliższe plany - aktorskie i reżyserskie? 
J/ Pan często fotografuje się z gwiazdami światowego kina w tym z Krystyną Jandą. 

Kogo uważa pan za ulubionego partnera? 
K/ Andrzej Wajda poinformował, że zamierza nakręcić dalszą część „Skąpanych  

w słońcu”. Bez pana? 
 
 
 

0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
H          
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IV. Przeczytaj podane poniżej ogłoszenia. Odpowiedz na poniższe pytania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       SPRZEDAŻ 
  
• SPRZEDAM kuchenkę 

mikrofalową z opiekaczem tel. 
35-46-74 

• TANIO kuchenki elektryczne z 
piekarnikiem, tel. 22-35-92 

• PSY JAMNIKI tanio, tel. 45-53-32 
• SPRZEDAM Renault Trafic 

Diesel, 1988r., Wąska 3/2 
• WIEŻA „Philips”z kolumnami, 

tel. 65-57-86 wieczorem 
• WŁOSKĄ suknię ślubną, 

sypialnię, tel. 51-43-69 
• PSY stróżująco-obronne, 

owczarki kaukaskie,  
   Suchy Dwór 17 

GRAF~DRUK 
Wydawnictwo Wysyłkowe 

33-100 Tarnów u. Starodąbrowska 6/35 
WYSYŁAMY DO DOMU! 

PSYCHOTRONIKA 
czyli jak zachować zdrowie i młodość.........4 zł 
Domowy wyrób piwa i wina 
Wszystko o piwie i winie...............tylko 1.60 zł 
Akupresura dłoni 
Zagadki dłoni i palców-masaż dłoni.......2.40 zł 
Zioła w domu 
Zestawy mieszanek ziołowych według recept Ojca Klimuszki 
Część 1-mieszanki przeciwko żylakom, astmie, miażdżycy 
Część 2-zestawy, ziół na otyłość,cukrzycę, wychudzenie 
Część 3-nieplodność, bolesne miesiączki lub ich brak 
Część 4-łysiemne, piegi, trądzik pospolity 
Część 5-bezsenność, ból głowy, migrena, nerwica. 

cena każdej części tylko 1.40 zł  
ŚPIEWNIK MŁODZIEŻOWY (STUDENCKI) 
Zestaw popularnych piosenek młodzieżowych i studenckich 
Komplet (śpiewnik+kaseta)............tylko 8 zł 
 

UWAGA! Przy zakupie kilku (dowolnych) pozycji o 
wartości powyżej 8 zł zamawiający otrzymuje bezplatnie 

„Opowiadania miłosne” Johna Vincenta 
lub upominek-niespodziankę. 

 

BŁYSKAWICZNA DOSTAWA POCZTA! 

Zołnierz lat 23 pozna uczciwą, szczerą, 
wyrozumiałą i atrakcyjną dziewczynę, 
traktującą życie poważnie i pragnącą 
założyć rodzinę. Szukam prawdziwej, 
gorącej miłości. Drogie dziewczyny, 
uleczcie to żołnierskie serce. Jarek 
Szymanek, 85-796 BYDGOSZCZ, skr. 
poczt. 96.  
Jestem miłą, sympatyczną blondynką o 
niebieskich oczach. Ufam i chcę, aby 
mi ufano. Studentka III roku żyjąca na 
bieżąco – pozna podobnego do siebie 
pana bez wad. Jestem Wagą – on 
najchętniej Byk 4-9 maja w wieku 22-
23 lata. Jeśli jesteś odważny to napisz: 
Jola Walas, skr. poczt. 43,  
87-100 TORUŃ. 
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Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

23. Jaką dziewczynę chciałby poznać samotny żołnierz? 
 
             
 

24. Jesteś otyły, masz cukrzycę, który zestaw mieszanek ziołowych musisz kupić? 
 

             
 

25. Ile musisz zapłacić za komplet recept na mieszanki ziołowe przeciwko różnym chorobom? 
 

             
 

26. W jaki sposób można otrzymać „Opowiadania Miłosne” Johna Vincenta? 
 

             
 

27. Jakie rasy psy możesz kupić? 
 

             
 

28. Pod jaki numer telefonu musisz zadzwonić, żeby kupić wieżę „PHILIPS”? 
 

             
 

29. Spod jakiego znaku jest Jola Walas? 
 

             
 

30. Pod jakim adresem jest Wydawnictwo Wysyłkowe „GRAF-DRUK”? 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma programba  

beírt pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 6   
II. feladat 7   
III. feladat 9   I. Olvasott szöveg értése 

IV. feladat 8   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  
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I. Uzupełnij poniższy tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnej formie 

gramatycznej. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

 
 
 
 
 
Jeżeli ktoś popełni przestępstwo (0) i zostanie złapany, zamykany jest w areszcie. 

Następnie jego sprawa kierowana jest do sądu, gdzie wytaczany jest przeciwko niemu proces 

podczas którego……………………(1) na podstawie…………………..(2) i zeznań świadków 

wydaje wyrok. 

Przeciwko osobie, która popełniła przestępstwo, występuje prokurator, a broni jej adwokat. 

Jeżeli  ktoś nie ma pieniędzy na opłacenie adwokata, może zażądać ……………...............(3). 

W zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa ............................... (4) może być 

skazany na karę ……………………..(5), ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, 

którą odbywa w ……………………...…(6). W sporadycznych przypadkach najcięższych 

przestępstw sąd może orzec karę śmierci. 

 
 
 

 
  
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 
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II. Przeczytaj tekst. Wybierz prawidłową odpowiedź, z podanych czterech możliwości 

i zapisz  ich oznaczenie literowe w ramce pod zadaniem. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
     
 
     Miał szczęście. 
  
 Restauracja McDonald wydała B (0), byłemu bezdomnemu czek na milion dolarów. 

Patryk Kolier i______(7) narzeczona przez sześć tygodni często________(8) do restauracji 

znajdującej się w Florydzie, ponieważ mieszkali w hotelu naprzeciw.  Menadżerowie 

restauracji twierdzą przy tym, że milionerów wybrali przypadkowo. 

 „Myślałem, że zrobiliśmy coś nie tak, i bardzo_________(9), kiedy wręczono  

mi certyfikat zaświadczający o tym, że _________(10) milion dolarów”- powiedział Kolier. 

  Kilka miesięcy________(11) Kolier i jego narzeczona byli bezdomni i spali  

w pudłach z tektury.  Czasami udawało im się zarobić 50 dolarów________(12) na życie. 

Teraz świeżo upieczony milioner  zamierza kupić motocykl „Harley” i dwa domy. Jeden –  

dla siebie i swojej_______(13) żony, a drugi  ________(14). 

 Menadżerowie podali do wiadomości, że ich restauracja znalazła się wśród pięciu 

innych barów, które mogły przypadkowo wydać komuś z gości milion dolarów. 

____________(15) tej akcji 50 osób otrzyma po 100 tysięcy dolarów. Według słów sekretarza 

prasowego sieci McDonald, „trzeba po prostu znaleźć się __________________(16)  

i we właściwym miejscu”. 
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0. A/   przypadkowy klient  

 B/   przypadkowemu klientowi 
 C/   przypadkowym klientem 
 D/   dla przypadkowego klienta 
 

7. A/   swoja 
 B/   jego 
 C/   swój 
 D/   jej     

 
8. A/   wchodzili 
 B/   jedli śniadanie 
 C/   przychodzili 
 D/   odchodzili 
 
9. A/   dziwię się 
 B/   jestem zdziwiony 
 C/   jest dziwne 
 D/   zdziwiłem się 
 
10. A/   wygrałem 
 B/   rozegrałem 
 C/   zagrałem  
 D/   przegrałem 
 
11. A/   wcześniej 
 B/    do 
 C/   tego 
 D/   z powrotem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. A/   dzień 
 B/   dziennie 
 C/   do dnia 
 D/   w dniu 
 
13. A/   przyszłej 
 B/   byłą  
 C/   będąc 
 D/   przyszłego 
 
14. A/   dla matki 
 B/   od matek 
 C/   obok matki 
 D/   u matki 
 
15. A/   na czas 
 B/   w czasie 
 C/   po upływie 
 D/   za 
 
16. A/   właściwego czasu 
 B/   we właściwym czasie 
 C/   właściwy czas 
 D/   właściwego czasu 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
B           
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III. Przeczytaj tekst. Czasowniki podane pod tekstem w formie bezokolicznika wpisz w 
miejsce kropek w czasie przeszłym. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
W bajkach, które babcia czytała Osiołkowi przed snem, zawsze ktoś kogoś ratował. 
............................. (17) na to, że na świecie jest mnóstwo ratujących, i wszyscy ich lubią, 
cenią i są im wdzięczni. „A oto ja jeszcze nigdy w życiu nikogo nie uratowałem,”- 
............................ (18) ze smutkiem Mały Osiołek. On całkiem stracił apetyt, nie mógł spać  
i stał się niespokojny. Czyż można spokojnie jeść, kiedy  ktoś z całą pewnością jest  
w potrzebie i wzywa pomocy! Pewnego deszczowego dnia Osiołek ............................ (19) 
żabkę, która tonęła w wielkiej kałuży i kumkała, kumkała, kumkała bez końca. 
– Bądź dzielna! – zawołał Mały Osiołek - ja cię uratuję! 
Wyciągnął żabkę z kałuży i chciał jej zrobić sztuczne oddychanie, lecz żabka krzyknęła: 
– Przestań! To mnie łaskocze! Nie waż się mnie ratować! Nie ma nic lepszego od deszczu  
i kałuż! I żabka wróciła do kałuży, zamknęła oczy i zaczęła kumkać, kumkać, kumkać bez 
końca. 
Dziadek Osiołka ................... (20) swoje najskrytsze marzenie. Od dawna marzył o tym, żeby 
złowić wieloryba. Albo chociaż jakąś dużą rybę. I oto ......................... (21) dzień, kiedy 
spełniło się marzenie dziadka: złapał dużą piękną rybę. Dziadek niósł rybę do domu   
  i myślał: „Teraz zaproszę wszystkich przyjaciół na obiad!” Kiedy Mały Osiołek podszedł do 
wiadra, zobaczył rybę: 
–To dziadek cię złapał? 
–Nie. To ja złapałam dziadka- odpowiedziała ryba. Uwielbiam osły. Mamy już bardzo dużo 
dziadków. I wszystkich ja złapałam. Ale ty się nie martw. Zaraz dziadek pożegna się 
 z przyjaciółmi. Gdy wróci, dajcie mu czepek kąpielowy, gumowe buty, i ja zaprowadzę go 
do stawu. Nie będzie się tam nudził. Jest tam pełno dziadków. I warcaby, i szachy, i różne 
instrumenty muzyczne. Mały Osiołek z przerażeniem ................................ (22) sobie, jak jego 
dziadek siedzi na dnie stawu, ze smutkiem gra na harfie i śpiewa tęskne romanse o tym, że 
nigdy nie zobaczy wnuka. „Trzeba ratować dziadka!”- pomyślał Mały Osiołek i wpuścił rybę 
do stawu. 
- Tu poczekaj na dziadka! On przyjdzie, na pewno przyjdzie! I nie sam. A z przyjaciółmi! 
- Tylko żeby koniecznie z przyjaciółmi!- powiedziała ryba. 
- Dziadku, dziadku!- zawołał Mały Osiołek, biegnąc do domu.- Moje marzenie się spełniło! 
Ja cię uratowałem! .................................... (23) do stawu tę straszną rybę, która cię złapała. 
Kiedy dziadek wyjaśnił wnukowi, że ryba go przechytrzyła, Mały Osiołek ze smutkiem 
zapytał: 
- To znaczy, że moje marzenie się nie spełniło? 
- A dlaczegoż by nie! Twoje marzenie się spełniło! - odpowiedział dziadek.- Przecież 
uratowałeś rybę! 
 

17. wychodzić  18. pomyśleć   19. zobaczyć  20. mieć 
 
21. nadejść  22. wyobrazić  23. wpuścić 
 

 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. max. elért

       7  

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2007. november 6. 
0512 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

IV. W miejsce kropek wpisz odpowiednie końcówki fleksyjne.  Nie wolno nic wpisywać 
w szare pola. 

 
 

Żywcem pogrzebano dziadka 
 
 Oto co przydarzyło się mieszkańcowi stolicy Andrzejowi Nowakowi. 
Gdy po dwumiesięczn......... wypoczynk......... (24) na letnisku wrócił do swojego miejskiego 
mieszkania, emeryta spotkały pełne niedowierzania spojrzenia sąsiadów. Wielu, widząc 
Andrzeja Nowaka kreśliło znak krzyża. 
 Te zachowania szybko znalazły wytłumaczenie. Okazało się, że dosłownie w tydzień 
po wyjeździe dziadka na letnisko po mieszkani........... dom...... (25) przyszła młoda 
dziewczyna: 
 - Na Boga, przepraszam, że państwa niepokoję. Zbieram pieniądze na pogrzeb 
emeryta z mieszkania nr 86. Andrzej Nowak jest mo....... sąsiad........ (26) na daczy. Wczoraj 
zmarł na atak serca. Jego żona jest w szoku. Ona nie ma pieniędzy nie tylko na pogrzeb, ale 
nawet na przewiezienie ciała z podmiejsk........... dzielnic......... (27) do miasta. Prosiła mnie, 
abym przyjechała prosić sąsiadów o pomoc. Andrzeja Nowaka znali praktycznie wszys.......... 
mieszkań......... (28) domu: jakby nie było, starzec przeżył tutaj bez mała trzydzieści lat. 
Dlatego każdy uważał za swój obowiązek pomóc w nieszczęściu i godnie odprowadzić 
starsz....... sąsiad........ (29) w ostatnią drogę. 
W sumie przedsiębiorcza panienka zebrała z sześciu klatek schodowych czteropiętrow...... 
dom...... (30) około 3 tysięcy złotych. Zmartwychwstały Andrzej Nowak postanowił, że tego 
skandalu nie można tak zostawić i zwrócił się do dzielnicowego. Zbyt dobrze poinformowaną 
o rodzinie emeryta oszustkę udało się odnaleźć. Okazała się nią jedna z koleżanek wnuczki 
Andrzeja Nowaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 6   
II. feladat 10   
III. feladat 7   II. Nyelvhelyesség 

IV. feladat 7   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2007. november 6. 8:00 
 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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I. Zadanie pierwsze: 
 
Posłuchaj tekstu o Polsce. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+),  
a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. 
Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 
 
 

0. Polska jest krajem środkowoazjatyckim. ─ 
1. W Polsce mieszka około 40 milionów ludzi.  
2. Na wschodzie Polska sąsiaduje z Węgrami.  
3. Na południu są góry Sudety i Alpy.  
4. Zakopane jest „stolicą polskiej piosenki”.  
5. Dwie największe polskie rzeki to Wisła i Odra.  
6. Północną granicą Polski jest Morze Bałtyckie.  
7. Obecną stolicą Polski jest Kraków.  
8. Imiona trzech braci to: Lech, Czech i Árpád.   
9. Lech zbudował swój gród nad brzegami Warty.  
10. W lesie znaleziono gniazdo czarnego kruka.  
11. Gniezno było pierwszą stolicą Polski.  

 
(Koniec zadania pierwszego.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. max. elért
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II. Zadanie drugie: 
 
Posłuchaj tekstu o sklepie internetowym. W tekście podanym poniżej uzupełnij 
brakujące wyrazy. Przykład oznaczony jest symbolem „0”. Nic nie wolno wpisywać 
w szare pola. 
 
 
Pracujecie od rana do wieczora? Nie macie czasu robić zakupów? Nie chcecie chodzić po 
sklepie, a potem stać w niekończących (0) się kolejkach do kasy? Teraz już nie musicie! 
My wiemy, że są w życiu sprawy ________________(12) od robienia zakupów, dlatego 
chcielibyśmy wam pomóc racjonalnie zorganizować wasz dzień. Od dzisiaj zakupy możecie 
zrobić nie wychodząc z domu lub nawet w czasie pracy, siedząc przed komputerem. 
Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową: ________________________________(13)
 i wybrać interesujące was produkty. Mamy olbrzymi wybór towarów wyłącznie najwyższej 
jakości. Znajdziecie u nas wszystko; od ziemniaków i chleba po drogie  
________________(14). Nasze ceny będą dla was przyjemnym __________________(15), 
bo nie tylko nie są one wyższe, ale wręcz niższe niż w innych polskich supermarketach. 
Po wybraniu towarów należy jeszcze podać swój adres oraz ________________(16) termin 
dostawy i właściwie można udać się do kuchni, bo wasze zakupy są już w drodze! Jeśli 
mieszkacie w Warszawie zakupy dostarczymy wam w ciągu godziny. 

Gdybyście nie mieli czasu, albo nastroju do gotowania, przejrzyjcie uważnie ofertę 
zamieszczoną w dziale „Dania gotowe”. Gdy je zamówicie nie trzeba będzie długo 
_________________(17) się po kuchni. Kolację przygotujecie w kilka minut. 
__________________(18) sukces gwarantowany! 
Z __________________(19) czekamy na spotkanie z wami. Acha, i nie zapomnijcie, 
zamówienia możecie składać przez całą dobę. 

 
(Koniec zadania drugiego.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. max. elért 

        8  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2007. november 6. 
0512 

Lengyel nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

III. Zadanie trzecie: 
 
Posłuchaj tekstu na temat telewizji. W poniżej przedstawionych zdaniach wybierz 
prawidłową odpowiedź i wpisz ją do tabeli. Przykład znajduje się w punkcie 
oznaczonym „0”. Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 
 

0. 20. 21. 22. 23. 24. 
b      

 
0. Czy tekst dotyczy słuchania radia? 
 

a) tak 
b) nie 

 
 
20. Czy oglądając telewizję musisz przejmować się pogodą za oknem?  

a) tak 
b) nie 

 
 
21. Czy oglądając telewizję możesz doznawać wyjątkowych emocji?  

a) ależ oczywiście 
b) w żadnym wypadku 

 
 
22. Jakich zwierząt nie musisz się obawiać oglądając w telewizji wyprawę do dżungli? 

a) psa i kota 
b) tygrysa i węża 

 
 
23. Co do picia i jedzenia ma w swoim pokoju telewidz? 

a) herbatę, słone paluszki i cukierki 
b) colę, popcorn i chipsy 
 
 

24. Według telewidza z powyższego tekstu doświadczane przed telewizorem emocje takie 
jak: strach, radość i miłość są: 

a) prawdziwe 
b) nieprawdziwe 

 
 
(Koniec zadania trzeciego.) 
 
 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. max. elért 
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IV. Zadanie czwarte: 
 
Posłuchaj tekstu z automatycznej sekretarki. W tabeli wpisz krótkie odpowiedzi. 
Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. Nic nie wolno wpisywać w szare pola. 
 
 
 
 
0. O której godzinie mama wróci z pracy? O ósmej. 
25. O której godzinie mama dzwoniła 

do domu? 
 

26. U kogo jest Tomek?  
27. Z jakiego przedmiotu Ewa i Tomek będą 

jutro pisać klasówkę? 
 

28. Jaką zupę zjadł Tomek w szkole?  
29. Kto to jest Soma?  
30. O której godzinie Tomek wróci do domu?  

 
 
 
(Koniec zadania czwartego.) 
 
To było ostatnie zadanie. 
Koniec egzaminu. 
 
 
 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2007. november 6. 
0512 

Lengyel nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2007. november 6. 
0512 

Lengyel nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. feladat 11   
II. feladat 8   
III. feladat 5   III. Hallott szöveg értése 

IV. feladat 6   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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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IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 
 

 
Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát!
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I. Zadanie pierwsze musisz zrobić koniecznie.  
 
W swojej skrzynce pocztowej znalazłeś ulotkę, na której napisano: 
Poszukuję młodej, chętnej i odpowiedzialnej osoby do pracy  przy roznoszeniu codziennej 
poczty podczas miesięcy wakacyjnych. Kandydat na listonosza musi być uczciwy  
i punktualny. Praca na terenie miasta. Wysokie zarobki! Zapraszamy maturzystów  
i studentów. 
Oferty tylko pisemne, proszę przesyłać pod adres: Poczta Główna Warszawa z dopiskiem 
oferta pracy. 
 
Postanowiłeś zdobyć tę pracę. Musisz więc napisać do pracodawcy list, w którym 
zaprezentujesz się z jak najlepszej strony. List musi się składać ze 100–150 wyrazów, 
powinieneś w nim: 
 

1. Przedstawić się. 
2. Napisać w jakiej sprawie do niego piszesz. 
3. Poinformować go, że spełniasz wszystkie kryteria. 
4. Napisać dlaczego właśnie u niego chcesz podjąć pracę. 
5. Zapewnij, że będzie z ciebie bardzo zadowolony. 
6. Nie zapomnij podać swoich danych personalnych i numerów telefonów 

kontaktowych.  
7. Pożegnaj się uprzejmie. 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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II. Z następnych zadań, drugiego i trzeciego wybierz jedno i zrób je obowiązkowo. 
 
Przeczytaj list pewnej matki, która napisała do kącika porad dużego, kolorowego tygodnika. 
Musisz wcielić się w rolę redakcyjnego doradcy i odpisać na jej list. Pamiętaj, że odpowiedź 
powinna składać się z 200-250 wyrazów. 
 
List do czasopisma: 
 
Nasza 19-letnia córka jest beztroską dziewczyną. Stroi się, ciągle przerabia swoje ciuchy  
i zmienia fryzury. Lata z przyjaciółmi po dyskotekach i kinach. To prawda, maturę zdała 
dobrze, dostała się do szkoły pomaturalnej. Ale przecież w jej wieku chyba czas już pomyśleć 
o założeniu rodziny i skończyć z tymi zabawami. Po co jej wycieczki ze szkolnymi kolegami? 
To młodzi ludzie, bez pieniędzy, nie ma wśród nich odpowiedniego kandydata na męża. 
Ja w jej wieku miałam już dwoje dzieci i własny dom. Gdy jej to mówię, śmieje się, że jestem 
staroświecka i że ona ma jeszcze na to czas. Ten lekceważący stosunek do wskazówek 
starszych to wynik złego wychowania młodzieży. Za mało im się mówi o obowiązkach 
względem rodziny i społeczeństwa. Nic dobrego nie wyniknie z tej nowoczesności. 
 

1. Przywitaj się standardową formułą. 
2. Podziękuj za list i zaufanie do redakcji. 
3. Napisz, że jest to problem trudny, że ma go wiele rodzin w dzisiejszych czasach. 
4. Wyraź nadzieję, że wychowanie jednak „nie poszło w las” i córka nie zrobi nic 

nieodpowiedniego. 
5. Powiedz, że młodzież dziś ma nieco inne cele niż dawniej, ale to nie znaczy, że cele te 

są złe. 
6. Poinformuj, że każdy w końcu dojrzewa, jedni wcześniej, drudzy później, więc nie 

powinna się bardzo martwić. 
7. Pożegnaj się uprzejmie. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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III.  
W ostatnie wakacje podróżowałeś autostopem po Polsce. Pewnego dnia zatrzymał się 
sympatyczny starszy pan, w starym pięknym samochodzie. Podwiózł cię do najbliższego 
miasta i mieliście okazję chwilę porozmawiać. Okazało się, że pan ten jest ekscentrycznym 
milionerem, który uwielbia zbierać stare, zabytkowe samochody. Tak bardzo zainteresował 
cię tematem, że po powrocie postanowiłeś dowiedzieć się więcej o starych samochodach  
i zdecydowałeś się napisać do niego. Nie chcesz się narzucać, więc pierwszy list nie będzie 
zbyt długi. Jakieś 200 – 250 słów. Piszesz w nim między innymi: 
 

1. Powitanie. 
2. Przypomnienie gdzie i w jakich okolicznościach się poznaliście. 
3. Wyrażasz zainteresowanie tematem. 
4. Pytasz czy mógłby polecić ci jakąś prasę fachową, albo forum dyskusyjne  

w Internecie. 
5. Wyrażasz chęć odwiedzenia kiedyś jego posiadłości i obejrzenia wszystkich jego 

pojazdów. 
6. Żegnasz się uprzejmie. 
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