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Fontos tudnivalók 
 
 
 

Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát!
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Uwaga! 
 
Zadania kontynuują się na następnych stronicach. 
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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). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Jak zachowywać się przy stole? 

 

- Pieczywo bez masła łamiemy w rękach na niewielkie kawałki, które można od razu włożyć 
do ust. Maczanie chleba w sosie jest bardzo nieeleganckie. 
- Jajecznicę i jajko faszerowane jemy widelcem. Jeśli zostanie podane jajko na miękko 
najpierw odcinamy czubek nożem lub łyżeczką. 
- Ryby smażone i gotowane jemy specjalnymi sztućcami - szeroki widelec i tępy nóż.  
Nie należy posługiwać się dwoma widelcami. Łososia i śledzia jemy zwykłym nożem  
i widelcem. 
- Spaghetti nawijamy na widelec tak by porcja nie była zbyt obfita. Odgryzanie tego,  
co nie mieści się w ustach, jest nieapetyczne. Jeśli podano łyżkę, możemy nawijać makaron 
w jej zagłębieniu, ale możemy też posługiwać się tylko widelcem. Nie wolno kroić makaronu 
nożem. 
- Pieczonego kurczaka na eleganckim przyjęciu jemy zawsze nożem i widelcem.  
W ręku możemy trzymać drób jedynie przy grillu czy na pikniku. 
- Brzoskwinie, gruszki i owoce mango, które są bardziej soczyste, jemy nożem i widelcem. 
Jabłka można przy mniej uroczystych okazjach, kroić na ćwiartki wykrawać gniazda 
nasienne i zjadać po kawałku. 
 
Jeśli chcemy namówić gości do zjedzenia jakiejś potrawy, wstajemy od stołu i osobiście 
podsuwamy półmisek z lewej strony częstowanego. Najpierw podchodzimy do osób 
starszych. Nie nalegamy jednak, gdy ktoś nie chce jeść. 
 
Należy pamiętać, że sztućce układamy w kolejności serwowanych dań od zewnątrz  
do wewnątrz. Jeżeli chodzi o szkło to obowiązuje zasada od wewnątrz do zewnątrz,  
w kolejności podawania napojów. 
 
Gdy jesteśmy gościem, pamiętajmy o następujących zasadach: 
- Bierzemy taką porcję, którą na pewno zjemy. Zostawianie niedojedzonych resztek jest 
nieeleganckie. Dopuszczalne jest to wyłącznie w restauracjach, jeśli dostaliśmy porcję, której 
zjedzenie przekracza nasze możliwości. 
- Wypada spróbować wszystkich potraw. Jeśli coś rzeczywiście nam nie smakuje lub szkodzi, 
możemy odmówić zjedzenia tej potrawy, ale postarajmy się zrobić to jak najdelikatniej,  
by nie urazić gospodarzy. 
- Gdy chcemy nałożyć potrawę z półmiska, który stoi daleko od nas, nie sięgamy po niego 
nad nakryciem sąsiada, lecz prosimy grzecznie, by nam podał. Po nabraniu potrawy 
przekazujemy ją dalej; niegrzecznie jest postawić półmisek przed sobą. 
 
Gdy nie jesteśmy pewni, jak jeść niektóre dania lub których sztućców użyć, najlepiej 
poczekać i popatrzeć, jak robią to inni. 
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0. Ryby smażone i gotowane jemy dwoma widelcami. 
 F 

1. Spaghetti nawijamy na łyżkę. 
  

2. Rękoma możemy jeść drób przy grillu lub na pikniku. 
  

3. Jeśli chcemy namówić gości do zjedzenia jakiejś potrawy, 
wstajemy od stołu i osobiście podsuwamy półmisek z prawej 
strony częstowanego. 
 

 

4. Sztućce układamy w kolejności serwowanych dań od zewnątrz  
do wewnątrz. 
 

 

5. Jeśli nie wiemy jak jeść niektóre dania czy potrawy to ich  
nie jemy. 
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II. Poniższe fragmenty mitu o Syzyfie zostały pomieszane. 
Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
A Bogowie bardzo lubili króla Koryntu. Zapraszali go nawet czasami na Olimp, do 

swej podniebnej siedziby. Żył król Syzyf długie lata szczęśliwie i byłby tak żył 
jeszcze długo, gdyby nie jego zbytnia gadatliwość. Syzyf lubił się nadmiernie 
chwalić swoją przyjaźnią z bogami i często przy ucztach opowiadał przyjaciołom 
cuda o rozmowach i zamiarach Olimpijczyków. 

B Jęki i narzekania Syzyfa doszły w końcu do uszu Hadesa i Persefony. Znali go 
dobrze ze wspólnych biesiad na Olimpie i żal im się zrobiło dawnego ulubieńca. 

C Syzyf był władcą Koryntu – potężnego, bogatego grodu, z pięknymi ogrodami. 

D A gdy starzec przecząco potrząsnął głową, posłał Hades Hermesa na ziemię,
by odszukał zaginionego. 

E Syzyf, gdy tylko przybył do pałacu, natychmiast kazał uwięzić bożka śmierci 
w lochu, w podziemiach zamkowych. Syzyf tymczasem żył sobie i żył. A wraz z 
nim i inni ludzie na ziemi. 

F Pewnego razu wyprawił Syzyf u siebie w pałacu wspaniałą ucztę i tam 
przy winie wypaplał ważną tajemnicę, o której dowiedział się na dworze Zeusa. 

G Ale już niedaleko szczyt. Tam odpocznie. Lecz nagle tuż przed wierzchołkiem góry 
głaz wymyka mu się z rąk i spada w dół. 

H Aż kiedyś przypomniał sobie Hades o Syzyfie. Przywołuje Charona i pyta, 
czy przewoził już króla Koryntu na drugą stronę Styksu. 

I Tak wciąż musi biedny Syzyf zaczynać od początku swą pracę daremną 
i męczyć się w próżnym wysiłku. A trwać to ma bez końca, przez wieczność całą. 

J Hermes nietrudne miał zadanie. Zastał Syzyfa przy uczcie. Pod boskim wzrokiem 
Hermesa zmieszał się Syzyf i przyznał do winy. A co się z nim potem stało? 

K Syzyf jękami i płaczem napełnił całe podziemne królestwo. Błąkał się jak cień w 
pobliżu Charonowej łodzi i żalił się na złą żonę, a łzy jak groch płynęły mu po 
twarzy. 

L Ciężko go ukarali bogowie. W podziemiach Hadesu zgięty wpół toczy 
przed sobą wielki odłam skały. Musi go wtoczyć na wysoką górę. Pręży się grzbiet 
nieszczęśnika, krew uderza do głowy i brak mu tchu w płucach. 

M Przebrała się miara. Syzyf swoją winę musiał odpokutować śmiercią. 
Ale nie chciał się poddać losowi. Umierając, sprytny król nakazał swej małżonce, 
by nie wyprawiała mu pogrzebu. 

N Wezwali go do siebie i pozwolili mu wrócić na ziemię pod opieką bożka śmierci, 
aby mógł nakłonić żonę do sprawienia mu należnego pogrzebu. 

 

 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért
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Uwaga! 
 
Zadania kontynuują się na następnych stronicach. 
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III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi profesora Andrzeja 

Udalskiego, polskiego astronoma, szefa zespołu odkrywców dwóch układów 

planetarnych podobnych do Układu Słonecznego. 

Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

 

Pytania dziennikarza: 
 
 
 

0. Znaleźliście coś na kształt naszego Układu Słonecznego, 
to już drugie odkrycie rok po roku. Co dalej? 
 

19. Czy astronom wie czego szuka? 
 

20. Jak wielki jest kosmos? 
 

21. Kiedy astronom może powiedzieć: osiągnąłem sukces?  

Pytanie z poziomu szarego człowieka: czy wam się to opłaca?  

22. Mówi się, że wasze odkrycie na miarę Nagrody Nobla, 

zastanawiacie się nad tym?  

23. Do czego wiedza, jaką zdobywacie jest potrzebna? 
 

24. A chciałby pan polecieć w kosmos? 
 

 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2008. május 23. 
0801 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Odpowiedzi profesora Andrzeja Udalskiego: 
 
A Jest ogromny. Najdalsze obiekty, które teraz odkrywamy, są odlegle 

o kilkanaście miliardów lat świetlnych. To niewyobrażalna wręcz odległość, 
wystarczy powiedzieć, że rok świetlny to dziesięć bilionów kilometrów. 
Światło tych najdalszych obiektów wędruje do nas kilkanaście miliardów lat.  

B Może trochę za wcześnie mówić, że ten układ jest podobny do naszego. 
Na pewno jest podobny w ty, że ma gwiazdę centralną i dużą planetę. Coś 
jak słońce i Jowisz. Nie jesteśmy jeszcze w stanie wykrywać mniejszych 
planet,  
ale niedługo, kto wie? Skoro natrafiliśmy już na dwa takie układy, to 
znaczy,  
że może być ich więcej. Najtrudniej znaleźć pierwszy. Kiedy odkryjemy 
kilka czy kilkanaście, wtedy będzie można stwierdzić, ile ich jest i czy 
warto się tam kiedyś wybrać.  

C Obserwatorium jest amerykańskie. Mamy w nim kawałek miejsca, gdzie jest 
nasz polski teleskop. Tworzymy tam polską enklawę.  

D Do lepszego poznania świata, otoczenia. Także do filozoficznych pytań, skąd 
się to wszytsko wzięło, dlaczego się wzięło.  

E Opłaca się – pod warunkiem, ze uda nam się odkryć coś takiego, że środowisko 
astronomiczne jest poruszone i to docenia. To jest miarą naszego sukcesu. 
O prywatnym sukcesie można mówić wtedy, kiedy człowiek jest wewnętrznie 
usatysfakcjonowany własną pracą, a przy tym rzeczywiście zrobi coś, co do tej 
pory innym się nie udało.  

F Poleciałbym z przyjemnością, ale pod warunkiem, że nie musiałbym najpierw 
odbyć czterdziesto miesięcznego szkolenia.  

G Przede wszystkim Nagroda Nobla przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie 
fizyki, astronomowie dostają ją rzadko. Wątpię, żeby przyznano ją za odkrycie 
układów planetarnych. Zresztą nie sposób tu czegokolwiek przewidzieć. 
Nie dokonuje się odkryć, żeby dostać jakąś nagrodę.  

H To podstawa – trzeba wiedzieć, czego szukać. Gdybyśmy zaczęli przeglądać 
setki milionów gwiazd bez żadnego planu, byłaby to praca nie 
do zrealizowania. Na podstawie wiedzy astronomicznej możemy przewidywać, 
jakie są efekty obecności odległych planet przy gwiazdach podobnych 
do Słońca.  
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IV. „Co to jest?” Przeczytaj uważnie podane poniżej definicje. Wpisz właściwą 

nazwę w trzecią kolumnę tabeli. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 

Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

0. 1. Zbiór wyrazów dobranych i uporządkowanych według 
określonej zasady, zawierający ich definicje, przykłady 
użyć, etymologię i tym podobne; książka zawierająca taki 
zbiór. 
2. Właściwy dla kogoś zasób słów; słownictwo.  

słownik 

25. Szafka o ściankach izolowanych cieplnie i wnętrzu 
chłodzonym odpowiednim czynnikiem, służąca  
do przechowywania szybko psujących się produktów 
żywnościowych i potraw; chłodziarka.  

 

26. 1. Większy, naturalny ciek wodny, płynący okresowo lub stale 
w wyżłobionym przez siebie łożysku, wpadający do morza, 
jeziora lub innej rzeki. 
2. Coś płynącego ciągłym, dużym strumieniem; dużo czegoś.  

 

27. Najpospolitszy w przyrodzie pierwiastek chemiczny, gaz  
w stanie wolnym występujący w powietrzu, niezbędny  
do oddychania i podtrzymywania palenia, bardzo aktywny 
chemicznie.  

 

28. 1. Pojedynczy element naturalnego okrycia ciała ptaka. 
2. Przedmiot służący do pisania atramentem, tuszem. 
3. W budownictwie: występuje na bocznej krawędzi deski, 
klepki podłogowej służący do łączenia z innym elementem 
drewnianym.  

 

29. Duży ssak drapieżny z rodziny kotów, o mocnej budowie 
ciała, dużej głowie (u samca z charakterystyczną grzywą)  
i płowej sierści, żyjący głównie w Afryce i południowo-
zachodniej Azji; od starożytności będący symbolem siły, 
męstwa, odwagi, waleczności, władzy.  

 

30. 1. Otwór w ścianie jakiegoś pomieszczenia doprowadzający 
światło i powietrze do wnętrza. 
2. Wypełniająca taki otwór szyba, oprawiona w ramę, zwykle 
dająca się otwierać i zamykać. 
3. W informatyce: pole wyświetlane na ekranie monitora 
zgodnie z zasadą funkcjonowania danego programu, 
zawierające jakieś opcje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

elért 
pontszám 

I. feladat 5   
II. feladat 13   
III. feladat 6   I. Olvasott szöveg értése 

IV. feladat 6   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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I. Uzupełnij list, wpisując w każde wykropkowane miejsce odpowiednią formę 
czasownika właściwie wybranego spośród par podanych w ramce. 
Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej. Pisz bardzo starannie! 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warszawa, 20 stycznia 2006 r.

 

Droga Joanno! 
 

Na wstępie mojego listu gorąco Cię pozdrawiam (0) i przepraszam za to, 

że tak dawno do Ciebie nie pisałam. Ostatnio w ogóle nie miałam na nic czasu, 

ponieważ przygotowywałam się do egzaminu z gramatyki historycznej języka polskiego. 

Na szczęście mam go już za sobą, …....................................(1) na piątkę i teraz jestem wolna. 

Wczoraj wreszcie mogłam się wyspać! ................................................(2) dopiero o 12.00.

Po obiedzie poszłam na zakupy i ...................................................(3) kilka książek, 

między innymi „Nic” – Dawida Bieńkowskiego, tę o której tyle Ci opowiadałam.

Od razu ją .........................................(4) na Twój domowy adres, bo wiem, jak bardzo Ci 

na niej zależało.  

Joasiu kiedy mnie .....................................(5)? Bardzo serdecznie Cię …..……………….(6). 
 

Barbara 
 

 
 

 

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 
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pozdrawiać - pozdrowić(0) 

odwiedzać - odwiedzić  wysyłać - wysłać  

wstawać - wstać   zdawać - zdać 

zapraszać - zaprosić   kupować - kupić 
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II. Przeczytaj tekst. Wybierz prawidłową odpowiedź z podanych czterech 
możliwości i zapisz jej oznaczenie literowe w ramce pod zadaniem.  
Wzór oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Zaproszenie gości odbywa się telefonicznie(0) lub za pomocą kart zaproszeniowych, które  

ze względów praktycznych bywają przeważnie wielkości pocztówki. Piszemy je w trzeciej 

osobie i wypełniamy ________________(7) lub na maszynie. Nie zawierają one podpisów 

ani też daty i miejsca wysłania. U góry karty, w pierwszych liniach podajemy, kto zaprasza, 

a więc nazwę gospodarza lub gospodarzy. W następnych umieszczamy jeden z dwóch 

zwrotów „prosi” (proszą lub ma (mają) zaszczyt prosić). Na wpisanie imienia i nazwiska 

(ewentualnie tytułu służbowego) osoby zapraszanej wykorzystuje się dwie następne linie.  

W dalszej części karty zaproszeniowej podaje się inne _________________(8), jak forma 

spotkania, kiedy ono się odbędzie, o której godzinie i gdzie. W zaproszeniach na koktajle 

podaje się czas __________________(9) przyjęcia. Zapraszając na śniadania, obiady  

i przyjęcia bufetowe zaznacza się tylko godzinę rozpoczęcia. 

Zaproszenia zawierają często prośbę o potwierdzenie obecności, co znajduje wyraz w uwadze 

umieszczonej u dołu karty zaproszeniowej: „Uprasza się o odpowiedź do dnia ... tel. ...”. 

Prośba o potwierdzenie udziału bywa ____________(10) w inny sposób. U dołu zaproszenia, 

po prawej lub lewej stronie, znajduje się skrót: R.S.V.P. (répondez s’il vous plaît - proszę 

odpowiedzieć) i numer telefonu. Mimochodem zaznaczamy, że _________________(11) 

skrót używany jest w zaproszeniach pisanych w innych językach, ma więc międzynarodowy 

charakter. 

Na śniadania i obiady, ________________(12) uczestniczy stosunkowo mała liczba gości, 

zaprasza się z zasady telefonicznie. 

Jeśli gość potwierdził swój udział, to zaproszenie wysyła się jedynie dla pamięci. W takim 

przypadku przekreśla się skrót R.S.V.P. i numer telefonu, a nad tym skrótem lub obok 

zostanie napisane P.M. (pro memoria). Po otrzymaniu takiego zaproszenia wiadomo,  

że nie wymaga ono _______________(13) i zostało przesłane jedynie dlatego, by zaproszony 

nie zapomniał kiedy, gdzie i o której _____________(14) przyjęcie się odbędzie. 

Jeśli jednak zaproszenie na śniadanie lub obiad nastąpi bez uprzedniego telefonicznego 

uzgodnienia, na karcie zaproszeniowej skrót R.S.V.P. i numer telefonu nie będą przekreślone. 

Wymaga to przekazania odpowiedzi ________________(15) otrzymania zaproszenia  

lub najpóźniej następnego dnia. Odpowiedź może też być negatywna i wówczas podaje się 

________________(16) odmowy. 
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0. 
  A/ telefon 
 B/ telefonicznie 
  C/ telefonować 
  D/ telefoniczny 
 
 7. 
 A/ czarny atrament 
 B/ czarnemu atramentowi 
 C/ czarnym atramentem 
 D/ czarnego atramentu 
 
 8. 
 A/ niezbędne informacje 
 B/ niezbędnych informacji 
 C/ niezbędnym informacjom 
 D/ niezbędnych informacjach 
 
 9. 
 A/ rozpocząć i zakończyć 
 B/ rozpoczęciu i zakończeniu 
  C/ rozpoczęciem i zakończeniem 
 D/ rozpoczęcia i zakończenia 
 
 10. 
 A/ wyrażana 
 B/ wyrazić 
 C/ wyraz 
 D/ wyrażenie 
 
 11. 
 A/ wyżej wymieniona 
 B/ wyżej wymieniony 
 C/ wyżej wymienione 
 D/ wyżej wymienionymi 

 
 
 
 
 
 
12. 

A/ w które 
B/ na które 
C/ z którymi 
D/ w których 
 

13. 
A/ odpowiadać 
B/ odpowiedzi 
C/ odpowiadam 
D/ odpowiedzialny 

 
14. 

A/ godzina 
B/ godzinami 
C/ godzinie 
D/ godziny 

 
15. 

A/ w dniom 
B/ w dnia 
C/ w dniu 
D/ w dniem 

 
16. 

A/ przyczynę 
B/ przyczynić 
C/ przyczynowy 
D/ przyczyna 

 
 
 
 

 
 

0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

B           
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III. W miejsce kropek wpisz właściwą formę liczebnika znajdującego się 
w nawiasie kwadratowym. Liczebnik napisz słownie! 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
Co pięć minut umiera w Polsce człowiek z powodu palenia. 

Policz! To [300] trzysta(0) osób dziennie, sto tysięcy rocznie. U palących nowotwory 

występują dziesięciokrotnie częściej niż u niepalących. Jeśli palisz, jesteś mężczyzną, masz 

około [50]..............................................................(17) lat, podwyższone ciśnienie i poziom 

cholesterolu, to masz 100% szans na zawał w ciągu najbliższych 

[15]……………….................................(18) lat - to hasło ze zjazdu szwedzkich lekarzy. 

W ich kraju umieralność mężczyzn jest dwukrotnie niższa niż w Polsce. 

W krajach wysoko rozwiniętych do końca tego stulecia z powodu chorób wywołanych 

paleniem papierosów umrze [21].........................................................(19) milionów ludzi, 

przeszło połowa z nich w wieku od [35]...............................................................(20)  

do [69]...............................................................(21) lat, tracąc w ten sposób średnio 

[23].............................................................(22) lata życia. 

Tę wątpliwą przyjemność, jaką jest palenie tytoniu, przywiózł do Europy w drugiej połowie 

XVI wieku jeden z towarzyszy podróży Kolumba, francuski lekarz Jean Nicot (od jego 

nazwiska nazwano nikotynę). Miał dobre intencje i był pewien, że posiadający właściwości 

lecznicze tytoń zastanie rozsądnie wykorzystany w medycynie. 

Po [500]……………...................................(23) latach lekarze stwierdzili, że palenie tytoniu 

stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia i wypowiedzieli mu wojnę. 

W londyńskim oddziale kardiologii Medical School przy Saint Mary Hospital stwierdzono,  

że już w pierwszym dniu niepalenia krew jest płynniejsza, mniej podatna na skrzepy,  

a serce lepiej ukrwione, zmniejsza się więc ryzyko zawału. 

Po dwóch dniach płynność krwi dwukrotnie się zwiększa, znika czad (tlenek węgla),  

który powoduje bóle głowy i złe samopoczucie. 

Na szczęście wielu ludziom udaje się rzucić palenie! 
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IV. W miejsce kropek wpisz odpowiednie końcówki fleksyjne.  
Wzór oznaczony jest symbolem (0). Pisz bardzo starannie!  
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

 

Skąd wzięła się syrena – piękna kobieta(0) z ryb……. ogon…...(24) w herbie 

polski…… stolic…….(25)? 

Podobno w czasach, kiedy Warszawa była jeszcze małą, ryback…... wiosk….…(26), 

schwytano w sieci dziewczynę z rybim ogonem. Rybaków urzekł jej cudowny śpiew  

i zapragnęli mieć ją w swojej wiosce. Lecz syrena ubłagała jednego z nich, aby zwrócił jej 

wolność, gdyż w niewoli śpiewać nie mogła. Znikając w nurtach błękitn….… Wisł…....(27), 

obiecała, że szumem rzeki będzie przemawiać do mieszkańców wioski, a gdy nadejdą czasy 

krzywdy i klęski, szum fal wiślanych śpiewać im będzie o nadziei i zwycięstwie. 

Pierwsze wizerunki syreny pojawiły się w formie pieczęci  

na warszawsk…..... dokument...…...(28) miejskich sześćset lat temu. Prawdopodobnie 

pomysł takiego właśnie godł…..... miejski…..…(29) zaczerpnięto z pieczęci jednego z książąt 

mazowieckich Trojdena I, który wówczas władał nadwiślańsk…...... grod…..…(30). 

Najstarsze wizerunki syreny wyglądają trochę inaczej niż obecne. Syrena ma na nich smoczy 

ogon, smocze nogi i wygląda bardzo wojowniczo. 
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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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Fontos tudnivalók 
 
 
Ebben a vizsgarészben szótár nem használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa 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 wykonać 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. 
Znowu będziesz miał czas, aby sprawdzić, czy dobrze wykonałeś zadanie. 
 
Egzamin będzie trwał trzydzieści minut. 
Życzymy powodzenia! 
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I. Zadanie pierwsze 
 
Posłuchaj rozmowy Tomka i jego mamy. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe 
znakiem (+), a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

0. Tomek wrócił późno do domu. 
 

(+) 

1. Tomek ma prawie trzydzieści lat. 
 

 

2. Tomek jest studentem. 
 

 

3. Tomek pracuje, zamiata ulice. 
 

 

4. Tomek pracuje w cyrku, odgrywa rolę błazna. 
 

 

5. Rodzice Tomka przyjaźnią się rodziną Nowaków. 
 

 

6. Rodzice Tomka potrafią grać w brydża. 
 

 

7. Państwo Kowalscy mają syna Krzysztofa. 
 

 

8. Syn państwa Kowalskich kończy właśnie studia medyczne. 
 

 

9. Rodzice Tomka boją się, że ich syn zmarnuje sobie życie. 
 

 

10. Tomek obiecuje swoim rodzicom pogodną starość. 
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II. Zadanie drugie 
 
Posłuchaj tekstu o pergaminie i papierze. W tekście podanym poniżej uzupełnij 
brakujące wyrazy. Przykład oznaczony jest symbolem „0”. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

 

Pergamin został zwyciężony przez dobrze znany nam papier. 
Początkowo papier nie cieszył się zbytnim zaufaniem(0). Używano go tylko 
do notatek, których nie trzeba było długo ________________________(11). Książki 
w dalszym ciągu przepisywano na pergaminie. Ale im więcej czasu upływało, tym 
bardziej tani papier wypierał ______________________(12) pergamin. Niektórzy 
zaczęli próbować przepisywać na nim książki. Dla nadania im większej trwałości 
każde kilka arkuszy papieru przekładano arkuszem pergaminu. 
Minęło jeszcze sto lat i księgi z pergaminu zaczęły stawać się 
_______________________(13). 
Inaczej zresztą być nie mogło. Czas upływał, życie się zmieniało. 
_______________________(14) rozszerzał się i rozwijał. Z miasta do miasta ciągnęły 
drogami kupieckie karawany. Z kraju do kraju płynęły po morzach i rzekach 
_______________________(15) z towarami. 
A wraz z handlem, jarmarkami, giełdami, składami towarowymi, karawanami, 
okrętami - pojawiły się i rozmnożyły wszelkiego rodzaju kwity, 
_______________________(16), weksle, listy handlowe, księgi rachunkowe.
Do tego wszystkiego potrzebny był papier i ludzie piśmienni. 
Już nie tylko mnisi w klasztorach umieli czytać i pisać. Wszędzie 
_______________________(17) szkoły i uniwersytety. Ściągali do nich zewsząd 
młodzieńcy spragnieni wiedzy. 
Cała ta pełna życia, wesoła i wiecznie zgłodniała grupa młodych ludzi potrzebowała 
książek i ______________________(18). Skąd mogli biedni studenci mieć pieniądze 
na pergamin? Ratowali się więc tanim papierem. 
Papier posiada wszystkie zalety prócz jednej: trwałości. Jest nawet bardzo nietrwały. 
Czy nasze biblioteki będą służyć ludziom za tysiąc lat? Możliwe, 
że ____________________(19) rękopis średniowiecznego __________________(20) 
przetrwa książki drukowane dziś w nowoczesnych, udoskonalonych drukarniach. 
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III. Zadanie trzecie 
 
Posłuchaj tekstu o zachowaniach psów. W poniżej przedstawionych zdaniach wybierz 
prawidłową odpowiedź i wpisz ją do tabeli. Przykład znajduje się w punkcie 
oznaczonym „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
 
 
0. Pies został udomowiony przez człowieka przed: 

A) tysiącami lat 

B) milionami lat 

 

21. Obecnie psy służą głównie: 

A) do pilnowania innych zwierząt 

B) „do kochania” 

 
22. Pies doskonale potrafi manipulować swoim opiekunem (panem): 

A) tak 

B) nie 

 

23. Czworonogiem nazywamy: 

A) psa 

B) dżdżownicę 

 

24. Gdy pies chce dostać coś do jedzenia to: 

A) gryzie swego pana w nogę 

B) potrafi odegrać całe przedstawienie przed lodówką lub szafką z karmą 

 

25. Gdy pies przynosi w pysku smycz lub drapie w drzwi, oznacza to, że: 

A) jest głodny 

B) chce iść na spacer 
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26. Pies ma: 

A) szare komórki 

B) czerwone komórki 

 

27. Do agresji uciekają się psy:  

A) wyjątkowo inteligentne 

B) raczej mało inteligentne 

 

28. Mądry pies wie, że najwięcej może osiągnąć: 

A) szczekaniem i gryzieniem 

B) słodkimi sztuczkami 

 

29. Gdy pies skacze łapami na właściciela bądź inną osobę lub napiera swoim ciałem to znak, 

że: 

A) demonstruje swoją siłę 

B) ogromnie się cieszy widząc swego opiekuna (pana) lub inną osobę 

 

30. Pies to: 

A) mądre stworzenie 

B) żywa maskotka do zabawy 

 

 

 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
A           
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

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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Fontos tudnivalók 
 

Ebben a vizsgarészben szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát!
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I. Zadanie pierwsze 
 
 

Wkrótce, twoi rodzice będą obchodzić 25 rocznicę ślubu. Na ich cześć zostanie wydane 

przyjęcie, a ty będziesz jego gospodarzem. Spoczywa na tobie wiele obowiązków związanych 

z przygotowaniem i poprowadzeniem całej uroczystości, między innymi wygłoszenie 

okolicznościowego przemówienia. Ponieważ jesteś perfekcjonistą, nie lubisz pracować  

pod presją czasu, już dziś postanowiłeś napisać swoje przemówienie. Pamiętaj jednak,  

że musi ono zawierać 120 - 150 wyrazów. 

Skonstruuj je według planu: 

1. Powitaj wszystkich zgromadzonych. 

2. Poinformuj zebranych z jakiej okazji i na czyją cześć odbywa się to przyjęcie. 

3. Przedstaw krótką historię związku Jubilatów. 

4. Wspomnij o: 

- partnerstwie w tym związku, 

- wzajemnym szacunku, 

- miłości. 

5. Zasugeruj słuchaczom, że warto brać przykład z tego małżeństwa. 

6. Złóż życzenia dostojnym Jubilatom. 

7. Wznieś toast. 

8. Podziękuj wszystkim za przybycie i zachęć gości do zabawy. 

 

Swoją wypowiedź zacznij od słów:  

Wielce Szanowni Jubilaci! 

Droga Rodzino! 

Przyjaciele! 
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Wielce Szanowni Jubilaci! 

Droga Rodzino! 

Przyjaciele! 
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II. Zadanie drugie 
Uważnie przeczytaj treść zadania. Napisz tylko jeden list! 

 
 
Twoją wielką pasją jest teatr, a największą miłością sport. Chcesz o jednej z nich opowiedzieć 

swojemu koledze z Polski. Napisz do niego tradycyjny list, który będzie zawierał  

200 - 250 wyrazów. Nie zapomnij o zwrotach grzecznościowych używanych w listach! 

 

a) Jeśli będziesz pisał o teatrze, przedstaw recenzję jakiegoś przedstawienia. 

Skorzystaj z planu: 

1. Miejsce wystawienia sztuki. 

2. Tytuł sztuki, nazwisko jej autora oraz reżysera (mogą być fikcyjne!). 

3. Wykonawcy głównych ról. 

4. Najważniejsze sprawy poruszone w sztuce. 

5. Dekoracje sceniczne i kostiumy artystów. 

6. Zalety i wady gry aktorów. 

7. Rola muzyki i efektów dźwiękowych. 

8. Własna ocena wystawienia sztuki. 

9. Wrażenia wyniesione ze spektaklu. 

 

b) Jeśli natomiast chcesz podzielić się informacjami na temat sportu, napisz w liście między 

innymi: 

1. Czym jest dla Ciebie sport? 

2. Jaki sport uprawiasz? Od ilu lat? 

3. Jak rozpoczęła się twoja przygoda ze sportem? 

4. W jakich zawodach brałeś udział? Z jakim powodzeniem? 

5. Ile czasu poświęcasz na treningi, a ile na oglądanie sportu w TV? 

6. Komu kibicujesz, kto jest twoim sportowym idolem? 

7. Czy łączysz swoją przyszłość ze sportem? 

 

List rozpocznij od słów:  

Drogi Marku! 
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Drogi Marku! 
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Feladat Értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   I. 
Íráskép 1   

 Összesen 10  
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 4   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 1   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  

II. 

Íráskép 1  
 Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
 javító tanár  

 
 

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
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