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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. 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 dożyć stu lat? 
Dbaj o smukłą figurę. Pamiętaj, że nadwaga skraca życie. Nie stosuj głodówek i drakońskich 
diet – wyniszczają organizm. Postaw na owoce i warzywa, produkty białkowe podkręcają 
metabolizm nawet o dwadzieścia pięć procent. Jedz powoli, dzięki temu szybko poczujesz się 
syty. Zrezygnuj z kolacji. Ćwicz trzy razy w tygodniu po trzydzieści minut. To może 
wydłużyć życie o trzy, a nawet pięć lat. 
Zostań optymistą – to wydłuża życie nawet o dwanaście lat. Wycisz emocje. Nie rozpamiętuj 
krzywd. Utrzymuj kontakty towarzyskie bo pobudzają mózg i poszerzają horyzonty. 
Naucz się odpoczywać, znajdź hobby, które oderwie cię od codzienności. Ćwicz mózg, nowe 
czynności zmuszają go do aktywności, podobnie jak łamigłówki czy rozmowy. Bądź 
asertywnym nie duś w sobie gniewu, naucz się odmawiać. Gódź się szybko, ciche dni 
osłabiają system odpornościowy. Śmiej się! Wtedy dotleniasz organizm i łagodzisz ból. 
Nie opalaj się za intensywnie - słońce i solarium przyspieszają starzenie się skóry. Ogranicz 
alkohol, rzuć palenie, a spowolnisz działanie wolnych rodników. 
Wyjdź za mąż, ożeń się! Małżeństwa żyją dłużej niż single. Całuj się i przytulaj – to pomaga 
zasnąć i odpręża. 
Jedz cebulę i czosnek pomogą ci w walce z miażdżycą i starzeniem się, a przy tym 
zapobiegają powstawaniu komórek rakowych. Hartuj się i nie oszczędzaj na szczepionkach. 
Jedz produkty bogate w cynk i miedź, które wspierają system immunologiczny. 
Wysypiaj się. W czasie snu tworzy się pamięć, wtedy też organizm naprawia mikro 
uszkodzenia powstałe w czasie dnia. Gdy już chorujesz, wylecz się do końca. Nie zapominaj 
o wizytach u lekarza. A tak w ogóle, to ciesz się życiem! 
 
(Świat & Ludzie, nr 1, 2009) 
 
 

0. Żeby długo żyć, trzeba być otyłym! F 

1. Zdrowa i zalecana dieta to warzywa i owoce oraz produkty białkowe.  

2. Optymiści żyją dłużej nawet o dwanaście lat.  

3. Śmiech to zdrowie!  

4. Opalaj się intensywnie – twoja skóra potrzebuje słońca i solarium.  

5. Cebula i czosnek zapobiegają powstawaniu komórek rakowych.   

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. max. elért 
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II. Poniższe fragmenty tekstu o odkryciu dwutlenku węgla zostały pomieszane. 
Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

A 
fermentacji z użyciem drożdży piwnych. 
Wkrótce naukowiec zauważył, że palony kawałek drewna gaśnie po zetknięciu z 
dziwnym gazem, który opadł 

B Pastor Joseph Priestley często odwiedzał browar, ale nie po to by prawić 
zatrudnionym tam o zgubnych 

C ze szklanki do szklanki nad fermentującymi drożdżami. Po trzech minutach 
pojawiły się pierwsze bąbelki. Tak pastor odkrył 

D 
skutkach używania bursztynowego napoju, tylko po to, by prowadzić badania 
naukowe. Jak odnotował w swych zapiskach, zajął się obserwowaniem 
unoszących się kadzi oparów, powstałych podczas 

E brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego przyznali pastorowi specjalny medal. 
F wejścia na pokład. Mimo to Priestley wielkodusznie podarowała aparaturę 

G 
świata. Pastor – naukowiec też miał wziąć udział w tej wyprawie, ale po tym jak 
poparł niepodległościowe aspiracje mieszkańców Ameryki, brytyjski rząd 
zakazał mu 

H do wytwarzania wody gazowanej Cookowi. Rok później, zachwyceni smakiem i 
właściwościami wody z bąbelkami członkowie 

I na ziemię i snuł się nad nią. Postanowił sprawdzić, jak ta substancja 

J docenili marynarze okrętów „Resolution” i „Adventure”. Jednostki te w 1772 
roku pod dowództwem kapitana Cooka ruszyły w rejs dookoła 

K reaguje w zetknięciu z wodą. Umieścił zatem płaskie naczynie tuż nad kadzią. Po 
pewnym czasie, gdy spróbował 

L w dziejach świata napojów orzeźwiających! 
Zalety wody z bąbelkami jako pierwsi 

M wody, stwierdził, iż nabrała ona kwaskowatego, przyjemnego smaku. Potem już 
w domu przelewał wodę 

N dwutlenek węgla (CO2). Potem Priestley zbudował aparaturę do nasycania wody 
CO2, stając się wynalazcą jednego z najpopularniejszych 

 
(Fokus, nr 1, 2009) 
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Prosimy kartkować! 
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III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi Bartłomieja Topy 
wybitnego polskiego aktora młodego pokolenia. 
 
Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0).  
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna.  Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Pytania dziennikarza: 
 
 

0. 
Przez wiele lat kojarzony był z rolą Zenka w „Złotopolskich”. Gdy pan z niej 
zrezygnował, zaraz pojawiły się nowe i bardzo ciekawe propozycje. Warto 
decydować się na zmiany? 

19. I zupełnie inny mężczyzna. Z tym samym reżyserem, który jest też pańskim 
przyjacielem spotkaliście się potem przy filmie „Wesele”? 

20. Jakim jest pan człowiekiem? 
21. Czy można się przyjaźnić z kobietą?  
22. Ma pan syna. Jakim jest pan ojcem? 
23. Jest pan z kobietą, która podziela pana zainteresowania? 

24. Z wykształcenia jest pan weterynarzem. Wiem, że przygarnął pan dwa bezdomne 
psy? 
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Odpowiedzi Bartłomieja Topy: 
 

A Z Wojtkiem Smarzowskim, podobnie jak Pawłem Wilczakiem, znamy się jeszcze 
z łódzkiej Filmówki. Przyjaźnimy się od lat. Teraz jesteśmy w połowie zdjęć do 
filmu „Dom zły”, gdzie zagram jedną z głównych ról.

B Miałem szczęście poznać w życiu wspaniałe kobiety. Każda była inna. Inny 
temperament, charakter, sposób bycia. 

C Oczywiście! Inaczej nie wiedzielibyśmy, na co nas stać. Zenek to postać bardzo 
charakterystyczna. Kreując tę rolę, miałem frajdę, ale poczułem zmęczenie 
materiału i uznałem, że pora zrobić coś nowego. Udało się. Pamięta pani 
spektakl Teatru Telewizji „Kuracja” w reżyserii Wojtka Smarzowskiego? 
Inna rola, inny charakter. 

D Jestem zodiakalnym Bliźniakiem. Ścierają się we mnie dwie sprzeczne natury. 
Uczę się, wyciąg wnioski, ale czasem zbyt późno. Należę do facetów, którzy nie 
potrafią usiedzieć w miejscu. Ciągle gdzieś gnam. Owszem są chwile, kiedy lubię 
wziąć do ręki książkę, spojrzeć na zieleń, drzewa, pobawić się z psami. Ale szybko 
się nudzę. 

E Narty są nasza wspólną pasją. Poza tym jest doskonałym partnerem do rozmowy i 
tak jak ja kocha zwierzęta. 

F Staram się być jak najlepszym ojcem. Spotykamy się z Antkiem dwa razy w 
tygodniu, spędzamy razem weekendy. Chodzimy na karate, gramy w piłkę. 
Nauczyłem się robić naleśniki, bo syn bardzo je lubi. 

G Punia jest ruda i przypomina lisicę. A po niej przypałętał się Hamer. Próbował 
wejść w łaski Coco, pewnej „panny” z sąsiedztwa, i tak się zmęczył zalotami, że 
padł. Długo leżał wykończony na naszym tarasie. Trzeba go było reanimować. To 
wspaniały przyjaciel! 

H Aby Fryzura wyglądała zdrowo i lepiej się układała, podcięliśmy zniszczone końce. 
Nieco je wystrzępiliśmy, by fryzura była lżejsza i pasma nie przylegały do głowy. 
Zrobiliśmy długą grzywkę do ukośnego zaczesywania. 

 
(Naj, nr 1, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. max. elért 
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IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 
Prawidłową odpowiedź (właściwą literę) wpisz do tabeli. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Biegające stworzonka o niespożytej energii często nazywa się domowymi łasiczkami  
lub w skrócie fretkami. Są łatwe do oswojenia, chętnie się uczą. To zwierzątka inteligentne  
i wierne jak pies, a czyste i zabawne niczym kot. Lecz potrafią skutecznie do siebie 
zniechęcić specyficznym zapachem. 
Fretka żyje około 10 lat. Przez cały czas jest bardzo aktywna, ciekawa świata. Najlepiej jest 
kupować 8-tygodniowe zwierzątka z wiosennego miotu, bo są silniejsze i bardziej odporne  
na choroby. Zdrowe szczenięta są zainteresowane otoczeniem, zabawą, mają błyszczące oczy, 
czyste pyszczki i ładną sierść. Młode fretki lubią spać w ciągu dnia, ale po drzemce stają się 
aktywne, dlatego lepiej poobserwować łasiczkę przez jakiś czas, np. przez 2-3 godziny, zanim 
weźmiemy ją do domu. Tchórzofretkę płci męskiej nazywamy psem, a żeńskiej suką. Samce 
są spokojniejsze niż samice, które w czasie rui bywają agresywne. Ruja trwa do 8 tygodni. 
Ale zdarza się, że następuje jedna po drugiej, jest to tzw. ruja permanentna. 
Tchórzofretki najczęściej trzymamy w metalowych, odpowiednio dużych klatkach. Musi się 
w niej znaleźć stosowne wyposażenie: skrzynka noclegowa z prowadzącymi do niej 
kładkami, kuweta, miseczki na pokarm oraz poidło. W klatce powinno się znaleźć miejsce  
do zabawy. Można tam umieścić np. kocie zabawki. Klatka musi być zamykana. Inaczej 
ciekawska fretka uda się na zwiedzanie mieszkania i z pewnością zajrzy w każde miejsce. 
Fretki potrzebują przestrzeni, dlatego powinniśmy im zapewnić codziennie dwugodzinny 
spacer poza klatką. Oswojona fretka chodzi za właścicielem krok w krok. Poza tym uwielbia 
wspinać się po nogach i ramionach opiekuna czy leżeć na jego kolanach. Szybko uczy się 
chodzić na smyczy i reagować na swoje imię. Niestety, bywa agresywna wobec małych 
dzieci, które może zaatakować i dotkliwie pokąsać. Fretki nie znoszą samotności, najlepiej  
od razu zdecydować się na zakup parki. 
Fretka potrafi się świetnie komunikować z opiekunem. Kiedy: węszy - okazuje w ten sposób 
zainteresowanie czymś, co dla niej jest nowe i ciekawe. Mruczy w sposób przypominający 
gdakanie kur – jest wtedy w doskonałym humorze; biega tyłem w pozycji kociego grzbietu  
i podskakuje wokół opiekuna - zaprasza do zabawy; gdy przeraźliwie piszczy – czegoś się 
bardzo boi; jeśli straszy sierść na grzbiecie i ogonie - wyczuwa intruza, jest gotowa 
zaatakować. 
Dieta fretek musi być urozmaicona. Jednorazowo jedzą mało. Dlatego warto ustalić stałe pory 
karmienia i podawać im 2-3 posiłki dziennie. Poza tym musimy uważać, bo fretki mają 
tendencje do nadwagi. Z mięs podajemy: drób, wołowinę, podroby i ryby morskie. Ulubione 
warzywa to marchew, cukinia, seler, ogórek, brokuły. Z owoców wybieramy jabłka, banany, 
brzoskwinie, winogrona. Nie podajemy cebuli i awokado, bo mogą powodować wzdęcia, 
biegunki i wymioty. Z produktów mlecznych nie zaszkodzi nieco twarogu, naturalnego 
jogurtu i mleka w proszku dla dzieci. W poidle musi być świeża, najlepiej przegotowana 
woda. 
Tchórzofretki powinno się szczotkować fretkę raz w tygodniu miękką szczoteczką dla dzieci. 
Kąpiel jest dla nich raczej niewskazana, gdyż nie usunie przykrego dla naszych nosów,  
a bardzo charakterystycznego dla fretek zapachu. Po kąpieli łasiczka po prostu nie czuje 
siebie i stara się jak najszybciej wyprodukować „brakującą” woń. Niestety wówczas nasz 
zmysł węchu ucierpi podwójnie. Musimy kontrolować stan jej zębów i dziąseł, skracać 
pazury, systematycznie odrobaczać oraz regularnie szczepić, m.in. przeciwko nosówce  
i wściekliźnie. 
 
(Dobre rady, nr 1, 2009) 
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0.  Domowa łasiczka to: 
 A) borsuk 

B) fretka 
C) małpka 
D) chomik 

 
25.  Tchórzofretki żyją około: 

A) 10 lat 
B) 8 tygodni 
C) 2-3 godziny 
D) tyle co krokodyl 

 
26.  Tchórzofretki najczęściej trzymamy w: 

A) szklanym akwarium 
B) łóżeczku dziecięcym 
C) kociej kuwecie 
D) metalowych, odpowiednio dużych klatkach 

 
27.  Fretki bywają agresywne wobec: 
 A) małych dzieci 

B) wysokich mężczyzn 
C) właścicieli, którzy je źle karmią 
D) lekarzy, którzy je szczepią 

 
28.  Gdy fretka mruczy w sposób przypominający gdakanie kur jest: 
 A) zagrożona i będzie atakować 

B) zmęczona i musi iść spać 
C) głodna 
D) w doskonałym humorze 

 
29.  Tchórzofretka nie może jeść:  

A) jabłek i bananów 
B) wołowiny i ryb morskich 
C) cebuli i awokado 
D) naturalnego jogurtu 

 
30.  Tchórzofretek nie należy: 
 A) wyprowadzać na spacer 

B) kąpać 
C) głaskać 
D) przytulać 

 
 

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

B       

 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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 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. Wpisz brakujące zaimki. Pamiętaj, że to list i obowiązuje forma grzecznościowa. 
Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kochana Jolu! 

               Na wstępie mojego(0) listu pragnę Cię pozdrowić i podziękować za pocztówkę 

z wakacji, którą mi przysłałaś. Mam nadzieję, że lato nad Balatonem było piękne i wróciłaś 

do Polski zadowolona. 

              Co u ___________(1) słychać? A co u Grzesia, kiedy wraca z Budapesztu? 

Jak wasze maleństwo? Zapewne już chodzi. Ma przecież 15 miesięcy!  

              U _________(2) po staremu. Jurek pracuje od rana do wieczora. Projekty, sympozja, 

dodatkowe spotkania z kontrahentami, a ja dwoję się i troję, żeby być matką, żoną i idealnym 

pracownikiem! Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. __________(3) pociecha 

poszła do żłobka i cieszymy się z tego faktu. Mała chętnie rano wstaje i pozytywnie reaguje 

na wiadomość o tym, że idzie bawić się z innymi dziećmi. _________(4) mąż Krzyś jest 

dumny z nas obu! 

Ja, kocham ___________(5) (męża i córkę) ponad życie i dołożę wszelkich starań, by nasz 

dom był oazą radości. 

              Tyle dziś, pozdrawiam _________(6) serdecznie 

                                                                                                          Krysia 
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II.Uzupełnij tekst wpisując odpowiednią formę czasownika właściwie wybranego 
spośród par podanych w ramce. Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej! 
Jedna para czasowników jest zbędna! Pisz bardzo starannie! 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonia mieszka (0) już sama, ale jest bardzo zżyta z mamą. Czasem ________________(7),  

że może za bardzo. Mama dzwoni do niej kilka razy dziennie, wypytuje ją a potem doradza. 

Sonia ma tego dość, ale nie chce robić mamie przykrości. Z coraz większym trudem 

______________(8) irytację, już kilka razy zdarzyło się, że nakrzyczała na mamę. Soniu, 

właśnie dlatego, że kochasz mamę, musisz być wobec niej bardziej stanowcza, ustalić taki 

rytm kontaktów, który i tobie ___________________(9). Jeśli tego nie zrobisz, coraz trudniej 

będzie ci kontrolować złość. Mama to wyczuje i zaczniecie się od siebie oddalać. Powiedz: 

„Bardzo cię _________________(10) mamo, ale gdy tak często ________________(11), 

denerwuję się. Umówmy się, że telefonujemy na zmianę - dzwonisz, a potem czekasz, aż ja to 

_________________(12)”. Mama, przyzwyczajona do codziennych kontaktów, nieraz pewnie 

_________________(13) waszą umowę. Gdy zadzwoni, nie _________________(14) 

rozmowy, ale __________________(15): „Mamo, teraz moja kolej, niedługo zadzwonię to 

pogadamy”. I ___________________(16) to zdanie do skutku! 

(Kobieta i życie, nr 1, 2009) 
 

 

 

kochać – pokochać                         żenić się – ożenić się 

przypomnieć – przypominać          ukryć – ukrywać 

odpowiadać – odpowiedzieć          mieszkać – zamieszkać (0) 

robić - zrobić                                  powtarzać – powtórzyć 

łamać – złamać                              dzwonić – zadzwonić 

myśleć – wymyślić                         podejmować – podjąć 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. max elért 
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III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. 
Wzór oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Warunkiem bezpiecznej jazdy zimą jest założenie opon zimowych i … ostrożność. Proszę 

pamiętać, że na śliskiej jezdni droga hamowania jest dłuższa niż na (0) suchej. 

_________(17) wejściem w zakręt należy więc wyhamować i zredukować bieg. Ważne jest 

też płynne skręcanie i dodawanie gazu dopiero ________(18) wyprostowaniu kół. 

Jeśli zrobimy to będąc w skręcie, auto może wpaść w poślizg. Gdyby tak się stało, nie wolno 

wpadać ________(19) panikę i wciskać hamulca ________(20) końca. Trzeba natomiast 

_________(21) skręcie auta w lewo, skręcić lekko kierownicą w prawo i dodać gazu.  

To powinno wyciągnąć auto ________(22) poślizgu. Proponuję jednak, ________(23) czasu 

do czasu, poćwiczyć na specjalnym torze takie manewry! 

(Tina, nr 1, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

na        

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. max. elért 
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IV. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie gramatycznej, 
zachowując liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola.. 
 
 
Czy wyprzedaże są rzeczywiście okazją? 

Przeceny nadal bywają wielką fikcją (0) (wielka fikcja). Nie dotyczy to oczywiście 

wszystkich towarów, większość sprzedawana jest z __________________(24) (duża zniżka). 

Są jednak i te, które w ogóle nie potaniały, choć na metce widnieje nalepka sugerująca 

obniżenie ceny. _________________________(25) (Niedoświadczony klient) często bywa 

w takiej sytuacji bezradny, bo nie pamięta ceny towaru przed obniżką. Zawsze jednak  

w przypadku podejrzeń można zawiadomić rzecznika konsumenta  

lub _____________________________(26) (Inspekcja Handlowa). 

Za _____________________________(27) (fikcyjna przecena) grozi kara w wysokości  

10 procent ___________________________(28) (ubiegłoroczne przychody), gdy naruszone 

są zbiorowe interesy konsumentów! 

Aby nie wpaść w ____________________(29) (wielka pułapka) i skorzystać z wyprzedaży, 

należy robić zakupy z rozwagą. 

Nie kupować tylko rzeczy dlatego, że są tanie. Zanim zdecydujemy się na zakup, radzimy 

sprawdzić ceny w ____________________(30) (inny sklep). Być może tę samą rzecz 

dostaniemy taniej! Warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę potrzebuję kolejną parę 

niebieskich butów, czy dżinsowych spodni? 

Przed zakupem radzimy także zapytać sprzedawcę z jakiego powodu dany towar jest 

przeceniony. Jeśli ma wadę i dlatego cena jest niska, to ewentualna reklamacja nie będzie 

możliwa. 
(Pani domu, nr 1, 2009) 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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V. Podany w nawiasie bezokolicznik wpisz w trybie rozkazującym. 
Pamiętaj o poprawnej formie gramatycznej! Pisz starannie! 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Jedz(0) (Jeść) czekoladę! Zjedzenie jej wywołuje stan podobny do zakochania. Naukowcy  

z Chicago odkryli, że zawiera ona fenyloetyloaminę, która wydziela się w mózgu,  

gdy jesteśmy zakochani. To jednak nie wszystkie zalety czekolady. Jedna tabliczka zawiera 

niemal tyle samo przeciwutleniaczy, spowolniających wzrost komórek nowotworowych,  

co szklanka zielonej herbaty. 

Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, _______________(31) (wybierać) gorzką czekoladę. 

Zawiera więcej substancji antyrakowych niż mleczna. Ponadto ma ona dużo garbników, które 

działają bakteriobójczo zapobiegając próchnicy, oraz magnezu, który buduje kości i zęby. 

Jednak _________________(32) (zachować) umiar - _______________(33) (spożywać)  

nie więcej niż dwie kostki dziennie. _____________(34) (Sięgać) po zwykłą czekoladę,  

bo choć w wersji light zawiera ona nawet o 30 proc. cukru mniej, to dla zachowania dobrego 

smaku ma o 8 procent więcej tłuszczu. 

_____________(35) (Iść) więc do sklepu już teraz. Nie __________(36) (zwlekać) z decyzją! 

 
(Świat & Ludzie, nr 1, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. max. elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 6   
II. feladat 10   
III. feladat 7   
IV. feladat 7  
V. feladat 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 36   
VIZSGAPONT 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! 

 

 

 

 

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 tekstu. W tabeli zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład znajduje się w punkcie oznaczonym „0”. 
 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

0. Jeśli zepsuje ci się samochód, coś się w nim uszkodzi, możesz powiedzieć, że 
ma usterkę. (+)

1. Fachowiec w serwisie rzuca okiem na kobietę i wie, czy ona zna się 
na samochodach czy nie.  

2. Jeśli auto jest na gwarancji, to jednym z warunków dotrzymania umowy 
gwarancyjnej jest korzystanie tylko z autoryzowanych serwisów.  

3. Autoryzowana stacja obsługi nazywa się w skrócie ASO.  

4. 
ASO to serwis, w którym pracownicy uczestniczą w szkoleniach dotyczących 
nowych modeli drukarek laserowych i rozwiązań technicznych w nich 
zastosowanych. 

 

5. W ASO, w ramach akcji promocyjnych, często można bezpłatnie wykonać 
przegląd zębów oraz zapisać się na badania genetyczne.  

6. 
W Autoryzowanych Stacjach Obsługi można bezpłatnie wykonać przegląd 
samochodu, ale tylko podczas specjalnych akcji promocyjnych, na co dzień 
płacimy za taką usługę. 

 

7. 
Gdy okres gwarancji na auto już minie, a ty cenisz przede wszystkim 
niezawodność samochodu i nie musisz liczyć się z kosztami, serwisuj auto nadal 
w ASO. 

 

8. Warsztat nieautoryzowany jest tańszy. Te same usługi kosztują tam nawet o 40% 
mniej.  

9. Wybierając warsztat, kieruj się zdrowym żołądkiem.  

10. Nie zostawiaj auta w serwisie, w którym zobaczysz brud, bałagan i mechanika, 
posługującego się jedynie zestawem kluczy uniwersalnych.  

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. max. elért 
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II. Zadanie drugie: 
 

Posłuchaj tekstu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. 
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

Co to jest reklama? 
Wedle definicji reklama to ogłoszenie publiczne, mające na celu promocje towaru, usługi lub 
idei. Wyraz „reklama” pierwszy raz został użyty w angielskiej (0) gazecie w 1710 r. I 
aczkolwiek jej początków szukać można na starożytnych targach i średniowiecznych 
rynkach, to rewolucja przemysłowa z masową produkcją i związaną z tym konkurencją 
nadała jej nowe funkcje i zarazem nową nazwę. 
Reklama jest czymś jakościowo _______________________(11) od szyldu wywieszonego 
nad rzemieślniczym warsztatem, gdyż ten miał przede wszystkim funkcję informacyjno-
adresową. Między rzemieślnikiem a odbiorcą jego rękodzieła był stosunek bezpośredni - 
każdy klient miał swojego krawca, _______________________(12) i kupca. Produkcja 
masowa zburzyła ten porządek, wytwórca zwraca się teraz do anonimowego klienta, pragnąc 
go nakłonić do zakupienia własnego towaru. 
Dlaczego kupujemy? Wniknijmy w nasze motywacje. Zaspokojenie odczuwanej potrzeby. 
Nęka nas nadmierna tusza, łysienie, wrażliwe _______________(13), niewygodna maszynka 
do mielenia mięsa lub karaluchy. I oto widzimy w telewizorze to, czego szukamy: pasta 
łagodząca ból nadwrażliwych zębów, wygodna i ładna maszynka do krojenia, proszek 
odchudzający, krem na trądzik młodzieńczy. Lecimy do sklepu. Propozycja czegoś nowego. 
Okazuje się nagle, że jakimś codziennym, nieuniknionym, zdawałoby się, niedogodnościom 
można zaradzić. Plamy po owocach lub keczupie, z którymi niezbyt skutecznie borykaliśmy 
się tradycyjnymi metodami - znikają na naszych oczach potraktowane odplamiaczem lub 
_______________________(14). W jakieś pieluchy niebieski płyn wsiąka bez śladu, a na 
innych zostawia ślad. Ten pędzel maluje jednym pociągnięciem, podczas gdy innym trzeba 
machać kilka razy. Dlaczego nie ułatwić sobie życia? - myślimy i udajemy się  
do ____________________(15). 
Człowiek w sklepie został przebadany wszechstronnie. Stwierdzono, że jedynie 20 proc. 
klientów przychodzi do sklepu z listą potrzebnych zakupów, 80 proc. dokonuje ich pod 
wpływem impulsu - sięga po rzecz, która opakowaniem, ______________________(16), 
napisem przyciągnie uwagę. [...] Towary, do których trzeba [...] zachęcić, powinny być 
umieszczone na poziomie oczu, opakowane najlepiej w kolor czerwony i żółty. Oczy kobiet 
najbardziej przyciąga kolor czerwony, oczy mężczyzn - niebieski, ale zestaw czerwono-żółty 
najsilniej działa hipnotycznie. Opis ___________________(17) na opakowaniu jest mniej 
ważny niż jego graficzne opracowanie, zostanie przeczytany dopiero wtedy, gdy klient 
weźmie go do ręki. Na opakowaniu ma być marzenie, ideał. Na cieście w proszku - takie 
zdjęcie tortu, żeby działało na gruczoły ślinowe. Na przyprawach do mięs - skwierczące na 
ruszcie steki. Na szamponie - ___________________________(18) włosy. 
Mnogość propozycji, jaką przedstawia rynek - wychodzących daleko poza wyraźnie 
odczuwane przez nas potrzeby, podsuwających ciągle coś nowego i to w wielu wariantach, 
sprawia - że podświadomie dokonujemy ______________________(19) selekcji. 
Odrzucamy to, co nam się źle kojarzy. Dlatego właśnie świat reklamy jest wypełniony 
pogodą, szczęściem, _____________________(20), obietnicą sukcesu i powodzenia. 
Reklama ma czasem trudności z utrzymaniem tych radosnych standardów. 
Jak zachęcić do zakupu polisy ubezpieczeniowej na życie, nie przypominając, broń Boże, 
klientowi, że zadziała ona dopiero po jego śmierci? Robi się reklamę opowiadającą, że 
zawsze będzie głową rodziny, pośle dzieci na studia, będzie dbał o ukochaną żonę. Tym 
samym ofiarowuje mu się życie pozagrobowe! 
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III. Zadanie trzecie: 
 

Posłuchaj tekstu. 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. Jakie produkty warto jeść, żeby już wkrótce zostać jednym z członków: 

A)  Towarzystwa Królewskiego 

B)  Mensy 

21. Prace mózgu poprawia to co służy: 

A)  sercu 

B)  wątrobie 

22. Aby błyskawicznie kojarzyć informacje, musisz dbać o: 

A) temperaturę ciała 

B) serce i naczynia krwionośne 

23. Co pomoże ci obniżyć poziom cholesterolu w organizmie? 

A) błonnik 

B) witaminy 

24. Najwięcej błonnika znajduje się: 

A) w kaszach i makaronach z pełnej mąki 

B) w pomarańczach i mandarynkach 

25. Żelazo znajduje się w: 

A) szpinaku, brokułach, kapuście włoskiej 

B) mleku, jogurcie, maśle 

26. Czekoladę, batony czy ciastka staraj się jeść jak: 

A) najczęściej 

B) najrzadziej 

27. Słodycze mogą wywoływać tzw: 

A) senność poposiłkową  

B) nadpobudliwość 

28. Żeby neutralizować wolne rodniki tlenu, odpowiedzialne za procesy starzenia, należy: 

A) pić mleko, jeść mięso, warzywa, owoce oraz pić soki 

B) jeść czekoladę, hot-dogi i pizzę 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

B         
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 8   

FELADATPONT ÖSSZESEN 28  
VIZSGAPONT 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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 

Jó munkát!
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Zadanie I (musisz zrobić koniecznie)  
 
 
Czas Bożego Narodzenia to czas magiczny! Spotykamy się z rodziną, biesiadujemy 

czując wyjątkowość tych dni. W wigilijny wieczór, gdy pierwsza gwiazda wzejdzie na niebie 

zasiadamy do stołu. Później śpiewamy kolędy, radujemy się i czekamy na Świętego Mikołaja 

(Aniołka bądź Jezuska, w zależności od regionu!). Ale by ten wieczór był taki wspaniały, 

musimy się do niego przygotować. Jedną z takich czynności jest powiadomienie Świętego 

Mikołaja o swoich pragnieniach i oczekiwaniach dotyczących świątecznego prezentu.  

Od wielu, wielu lat, najbardziej sprawdzoną metodą jest napisanie, a potem wysłanie listu  

do Laponii, krainy w której Święty Mikołaj mieszka i urzęduje. 

Dziś właśnie jest taki moment, który wykorzystasz na napisanie klasycznego listu  

(nie e-mail(a)!) do Świętego Mikołaja. 

W liście uwzględnij: 

- swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) 

- adres pod którym będziesz oczekiwał prezentu w dniu 24 grudnia 

- przedstaw się z jak najlepszej strony (opisz swoje zasługi, dobre uczynki) 

- przypomnij się Świętemu Mikołajowi (opisz jakieś wasze wcześniejsze spotkanie, 

może było zabawnie, a może wręcz odwrotnie) 

- napisz, podając szczegóły o jaki prezent prosisz 

- umotywuj swoją prośbę 

- napisz coś życzliwego pod adresem Świętego Mikołaja 

- podziękuj za dotychczasową „współpracę” 

- złóż Świętemu Mikołajowi życzenia 

- pożegnaj się 

- podpisz się 

 

Pamiętaj, że Twój list do Świętego Mikołaja musi zawierać 120-150 wyrazów! 

W liście obowiązują specjalne formy grzecznościowe, nie zapomnij o nich! 

 

Wykorzystaj całą stronę! 
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Zadanie II 

UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! 
A) Jesteś wielkim miłośnikiem teatru i opery. Postanowiłeś zostać krytykiem. 
Wiesz, że do uprawiania tego zawodu należy być dobrze przygotowanym! Twoja pierwsza 

poważna recenzja spektaklu teatralnego ukaże się w szkolnej gazetce już w następnym 

tygodniu. Dziś masz czas się tym zająć. Napisz tę recenzję. 

Możesz skorzystać z planu: 

- Miejsce wystawienia sztuki. 
- Tytuł sztuki, nazwisko jej autora oraz reżysera (mogą być fikcyjne!). 
- Wykonawcy głównych ról. 
- Najważniejsze sprawy poruszone w sztuce. 
- Dekoracje sceniczne i kostiumy artystów. 
- Zalety i wady gry aktorów. 
- Rola muzyki i efektów dźwiękowych. 
- Własna ocena wystawienia sztuki. 
- Wrażenia wyniesione ze spektaklu. 

 

B) O bólu nie możemy powiedzieć, że sami go sobie wybraliśmy. Ból jest wyraźnym 

ograniczeniem możliwości człowieka, podczas gdy człowiek lubi o sobie myśleć, że jest 

wszechmocny. Czy próby pozbycia się bólu we współczesnej cywilizacji nie biorą się z tego, 

że ból jest właściwie jedynym doświadczeniem, którego my nie jesteśmy w stanie 

zaakceptować? Wyraź swoje zdanie pisząc rozprawkę według podanych poniżej punktów: 

1) wstęp – określenie celu pracy i krótka analiza tematu 
2) teza 
3) argumentacja przemawiająca za tezą wsparta przykładami z życia, literatury, filmów, 

spektakli teatralnych 
4) podsumowanie – wnioski. 

 
Zwróć uwagę na to, by Twoja rozprawka charakteryzowała się przejrzystą kompozycją  
i jej wywód był klarowny. 
 

Pamiętaj, twoja recenzja lub rozprawka musi zawierać 200-250 wyrazów! 

Wpisz literę wybranego tematu:  
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I. 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

 I. Feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
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 II. Feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
 javító tanár  

 
 
   Dátum: …………………………… 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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