
 

Lengyel nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0911 
  I. Olvasott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 70 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

9
. 

m
á

ju
s 

2
1

. 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 2 / 12 2009. május 21. 
0911 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
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. 
 
Oglądanie ulubionych filmów w domowym zaciszu to wielka przyjemność. Dzięki DVD to 
możliwe. Tylko co najlepiej kupić? Odtwarzacz, a może jednak wybrać nagrywarkę? 
Po pierwsze - nie warto przepłacać! Rzeczywiście, droższe modele mają zazwyczaj więcej funkcji 
niż tańsze, na przykład są wyposażone w twardy dysk, współpracują z komputerem, nagrywają 
bezpośrednio z kamery cyfrowej. Ale czy na pewno takie funkcje przydają się w codziennym 
użytkowaniu? 
Jeśli chcesz tylko oglądać filmy wybierz najprostszy odtwarzacz DVD. To najtańsze rozwiązanie 
- taki sprzęt można kupić za około 90 zł. Zwróć jednak uwagę, by odtwarzacz odczytywał 
najpopularniejsze rodzaje płyt (w opisie sprzętu oznaczone symbolami: DVD video, VSD,  
S-VSD). Na takich płytach są nagrane filmy z wypożyczalni, te które kupujesz w sklepach,  
a także dołączane do gazet. 
Jeśli chcesz również słuchać muzyki lub oglądać zdjęcia, wybierz odtwarzacz z oznaczeniami: 
Audio CD, CD-R, CD-RW, JPG. Za taki sprzęt zapłacisz o 30 - 40 zł więcej. Wiele z tych modeli 
odtwarza również płyty z muzyką zapisaną w plikach MP3 lub bezpośrednio z podłączonej 
„empetrójki”. 
Jeżeli masz w domu pokaźną kolekcję kaset VHS, zdecyduj się na odtwarzacz wyposażony także 
w magnetowid. Dzięki niemu obejrzysz stare i nowe nagrania, a w razie potrzeby przeniesiesz 
filmy z kaset VHS na trwalsze i zajmujące mniej miejsca płyty DVD. Niestety, takie rozwiązanie 
stosowane jest przez producentów coraz rzadziej, więc z podjęciem decyzji powinniśmy się 
pospieszyć. 
Jeżeli natomiast chcemy nie tylko oglądać, ale także rejestrować filmy, kupmy nagrywarkę. 
Najprostsze i najtańsze zapisują materiał tylko na płytach DVD - można je dostać od ok. 200 zł. 
Symbole DVD-R, DVD-RW, DVD+R i DVD+RW oznacza ją, że nagrywarka może zapisywać 
materiał na najpopularniejszych i najczęściej spotykanych w sklepach rodzajach płyt. To dobre 
rozwiązanie dla osób, które tylko od czasu do czasu chcą zarejestrować np. odcinek ulubionego 
serialu. Jeśli jednak zamierzasz nagrać całe pasmo przedpołudniowych seriali musisz kupić 
nagrywarkę z twardym dyskiem. Na twardy dysk można bowiem nagrać od 130 do 700 godzin. 
Oczywiście im twardy dysk większy, tym nagrywarka droższa. 
Jeśli masz w domu tradycyjny telewizor, nie warto kupować najnowszego sprzętu wyposażonego 
w złącza cyfrowe. Do niczego ci się one nie przydadzą. Wystarczy więc, że sprzęt, który kupisz 
będzie miał złącze Euro lub Euro RBG. 
 

0. Jeśli nie wiesz jak wybrać najlepszą lodówkę na rynku, przeczytaj ten 
tekst! 

F 

1. Jeśli tylko chcemy oglądać filmy, kupmy najprostszy odtwarzacz DVD.  

2. 
Jeśli chcemy oprócz oglądania filmów, słuchać także muzyki lub oglądać 
zdjęcia na naszym urządzeniu, musimy kupić odtwarzacz z 
oznaczeniami AGD, RTV, TVP. 

 

3. Odtwarzacz z oznaczeniami: Audio CD, CD-R, CD-RW, JPG kosztuje 
tylko 30 - 40 złotych. 

 

4. Jeśli masz kasety VHS, kup odtwarzacz wyposażony także w 
magnetowid. 

 

5. „Nagrywarka” to popularna nazwa płyty CD.  

 
1. 2. 3. 4. 5. max. elért 
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II. Poniższe fragmenty tekstu pt. Dlaczego woda gotuje się inaczej niż mleko? zostały 
pomieszane. Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

A i tłuszcze, stanowiące do trzynastu 

B formę, tworząc rodzaj sieci. Bąbelki mleka zamiast pękać 

C górze i pękają, nie napotykając po 

D od tłuszczu, który, wpływając na powierzchnię, tworzy grubą pienistą 

E mleka, które prowadzi do rozbicia bąbelków i uwolnienia pary. Dzięki temu 
mleko nie ucieka z garnka. 

F musi wykipieć! Jak się przed tym uchronić? Pomaga mieszanie 

G rozrastają się, tworząc pianę. Ponadto ogrzewanie oddziela wodę 

H lepkość. Ogień tylko pogarsza 

I warstwę. Jeśli bąbelki tworzące pianę nie pękną, mleko po prostu 

J naturalne bariery – substancje, takie jak białka 

K jego sytuację. Pod wpływem ciepła cząsteczki niektórych białek zmieniają 

L Dlaczego woda gotuje się inaczej niż mleko? Ponieważ w wodzie bąbelki pary 
wznoszą się ku 

M procent jego objętości i zwiększające jego 

N drodze żadnej przeszkody. W mleku natomiast zawarte są 

 
(Focus, nr 1, 2009) 
 
 

 
 
 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért
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0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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Prosimy kartkować!
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III. Dobierz do pytań dziennikarza odpowiednie odpowiedzi Marcina Stuhra – wybitnego 
polskiego aktora młodego pokolenia, uhonorowanego Nagrodą Filmową im. Zbyszka 

Cybulskiego. Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna.  Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
Pytania dziennikarza: 
0. 33 lata, „33 sceny z życia”. Ciekawa zbieżność? 
19. Dlaczego zagrał pan w filmie o śmierci? 

20. Mąż Julii, którego pan gra, w obliczu tragedii zupełnie nie potrafi się odnaleźć. 
Jest egoistą i egocentrykiem. 

21. Jest pan inny niż pana bohater? 
22. Czy to duże wyzwanie być synem Jerzego Stuhra? 

23. Ma pan szczęśliwą rodzinę. Z panią Samantą jesteście 11 lat, żadnego kryzysu, 
żadnych burzliwych sytuacji – idealne małżeństwo. Jak to się robi? 

24. Pana żona powiedziała kiedyś, że ma pan wszystko czego pragną kobiety. Wie 
pan czego one pragną? 
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Odpowiedzi Marcina Stuhra – wybitnego polskiego aktora młodego pokolenia: 
 

A Miejsca niebezpieczne kuszą dzieci, zwłaszcza chłopców, którzy mają naturę 
odkrywców, lubią się popisywać. Dlatego też, jeśli w pobliżu miejsca naszego 
zamieszkania znajdują się niestrzeżone kąpieliska, ślizgawki na stawie, tory 
kolejowe powinniśmy zachować zwiększoną ostrożność.

B Jestem inny, ale czuję z nim pewną więź pokoleniową. Zarówno ja jak i moi 
koledzy z teatru – wszyscy należymy do pokolenia, które ma łatwe życie. 
Wymarzona sytuacja: wychowaliśmy się w dobrych domach, teraz mamy własne 
dobre domy, wygodne życie. Ale gdy przychodzą prawdziwe problemy, nie 
potrafimy sobie z nimi poradzić. Bo życie nas dotąd rozpieszczało.  
I okazuje się, że to co myśleliśmy wcześniej trzeba teraz zweryfikować. Mam 
odwagę powiedzieć, że mąż Julii jest mi bardzo bliski. Ja też boję się prawdziwych 
problemów. 

C Wszyscy mnie o to pytają. Jeśli więc jest jakiś minus bycia synem Jerzego Stuhra, 
to na pewno to pytanie. Ja nie ścigam się z ojcem. Dość szybko zrozumiałem, że 
moja kariera nie polega na rywalizacji z nim, a co najwyżej na współpracy. 

D Myślę, że tak. Ale na początku małżeństwa oboje są w tym samym punkcie, a 
potem ona, na skutek przeżyć, przechodzi pewną przemianę. On zaś – skupiony na 
karierze, wciąż nieobecny w domu – ma jeszcze przed sobą daleka drogę. Więc 
kiedy widzimy go pod koniec filmu, gdy wreszcie pojawia się w życiu Julii, trudno 
nam sobie wyobrazić, jak miałby teraz na nowo z nią żyć.

E Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, lecz ani mnie, ani mojej żony kłopoty nie 
omijają. Mamy swoje chandry, lepsze i gorsze dni, z którymi musimy sobie radzić. 
Samo życie. Moja żona ma tę cudowną cechę, że pierwsza wyciąga dłoń na zgodę. 
Ona łagodzi nasze spory. Mnie trudno jest przyznać.

F O śmierci i o życiu. Czyli o sprawach fundamentalnych. Prowokujących do 
zadawania sobie pytań. Dlatego właśnie. Uznałem też, że być może jest to dobry 
moment, abym sprawdził się w poważniejszym repertuarze. W dodatku scenariusz 
filmu zrobił na mnie wielkie wrażenie, miałem także okazję wystąpić z wybitna 
aktorką. 

G Gdybym wiedział, czego naprawdę pragną kobiety, pewnie nie byłbym aktorem, 
tylko jakimś guru psychologii, piszącym podręczniki dla mężczyzn. 

H Tym bardziej rzuca się w oczy, że już sama liczba 33 wywołuje skojarzenia w 
naszym kręgu kulturowym. 

 
(Tina, 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. 
 
„Człowiek jest stworzony z ziemi, żyje zaś z powietrza. W powietrzu ukryty jest bowiem 
pokarm życia, który my nazywamy rosą nocy i rozrzedzoną wodą dnia” – napisał w wydanym 
w 1604 roku dziele pod tytułem „De lapide philosophorum” („O kamieniu filozoficznym”) 
Michał Sędziwój. Najsłynniejszy wówczas w Europie alchemik ośmielił się zanegować 
obowiązujące od starożytności twierdzenie Arystotelesa, że świat tworzą cztery żywioły 
(pierwiastki); ziemia, woda, ogień i powietrze. 
Dodał do nich bowiem jeszcze jeden, niezwykle trudno uchwytny. Zaczęło się od tego,  
że udało mu się dokonać termicznego rozpadu saletry potasowej (KNO3) i zyskać coś,  
co nazwał „nitrą”. Jego zdaniem ów „powietrzny pokarm” będący czynnikiem „niezbędnym 
do życia”, krążył między powietrzem a ziemią. 
Jak bardzo odkrycie to wyprzedzało swą epokę, świadczy fakt, że w Europie rozniosła się 
wieść, że słynny mag poznał tajemnicę kamienia filozoficznego. Materiału niezbędnego  
do dokonania „chryzopei”, czyli przemienienia rtęci w złoto. Stojąc o krok od wyodrębnienia 
tlenu, Sędziwój w 1605 roku wybrał się w podróż do Stuttgartu na dwór księcia 
wirtemberskiego Fryderyka. Władca ów, mając stałe problemy finansowe, za radą swego 
alchemika Mülenfelsa uwięził Polaka, żeby wydobyć od niego sekret „chryzopei”. Z niewoli 
Sędziwój uciekł, spuszczając się z więziennej wieży po podartym w pasy i skręconym w linę 
prześcieradle. Od tej przygodny alchemik dużo ostrożniej ujawniał wyniki przeprowadzonych 
przez siebie eksperymentów. Nigdy też ostatecznie nie dowiódł istnienia tlenu. 
Jednak gdy w 1650 roku w Londynie ukazały się dzieła zebrane Sędziwoja w angielskim 
przekładzie, z miejsca stały się inspiracją dla chemika Johana Mayowa. Podobnie jak Polak 
uznał on, że w powietrzu musi istnieć czynnik niezbędny do podtrzymywania wszelkich 
procesów życiowych. Nazwał go cząstkami „nitro-aerial” (lotna saletra) i opisał w wydanej  
w 1674 roku pracy „Tractatus Quinque Medico-Physici”. Jak zaobserwował Mayow, opary 
powstające podczas rozkładu termicznego saletry wdychane przez zwierzęta powodowały,  
że krew tętnicza miała bardziej czerwoną barwę. Jego zdaniem owa lotna saletra „zasila ogień 
i to ona wdychana, przechodzi do krwi zwierząt”. Tezy angielskiego chemika nie zdobyły 
uznania w świecie nauki. Odrzucono je bo większość uczonych była pewna, że powietrze jest 
niepodzielnym pierwiastkiem. 
Joseph Priestley pod wpływem dzieł Sędziwoja i Mayowa zaczął szukać tajemnicy życia. 
Starał się doprowadzić do rozkładu termicznego saletry, ale w przeciwieństwie  
do poprzedników, zamiast potasowej, użył amonowej. 
Uzyskał bezbarwny gaz o słodkawym smaku i zapachu. Jak przystało na uczonego, najpierw 
wypróbował go na sobie. To, co poczuł, sprawiło, że nazwał go „gazem rozweselającym”, 
ponieważ uzyskał podtlenek azotu (N2O). Przez następne dwa wieki przy pomocy gazu 
Priestleya dentyści i chirurdzy wprawiali pacjentów w stan radosnego oszołomienia, 
łagodzącego ból podczas zabiegów. 
 
(Focus, nr 1, 2009) 
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0.  Michał Sędziwój żył  
 A) na przełomie XVI / XVII w. 

B) na przełomie XIX / XX w. 
C) na przełomie X / XI w. 
D) na przełomie XVII / XVIII w. 

 
25.  Według Arystotelesa, świat tworzą cztery żywioły: 

A) powódź, pożar, wulkan, huragan 
B) ogień, czary, niebo, piekło 
C) tlen, siarka, rtęć, wodór 
D) ziemia, woda, ogień, powietrze 

 
26.  „Nitra” powstała w wyniku:  

A) termicznego rozpadu wody (H2O) 
B) termicznego rozpadu saletry potasowej (KNO3) 
C) przemiany rtęci w złoto 
D) odkrycia CO2 

 
27.  Mityczne zjawisko „chryzopei”” to: 
 A) przemiana wody w alkohol 

B) przemiana ołowiu w srebro 
C) przemiana rtęci w złoto 
D) przemiana siarki w węgiel 

 
28.  Johan Mayow zajmował się: 
 A) uprawą kukurydzy 

B) podróżami do Stuttgartu 
C) więzieniem innych ludzi, najczęściej konkurencyjnych alchemików 
D) chemią 

 

29.  Aby uzyskać bezbarwny gaz o słodkawym smaku i zapachu należy użyć w procesie 
chemicznym:  
A) ) saletry amonowej 
B) saletry potasowej 
C) węgla aktywnego 
D) dwutlenku węgla 

 

30.  „Gaz rozweselający” to: 
 A) gaz Mayowa 

B) „nitro-aerial” 
C) dwutlenek siarki 
D) podtlenek azotu 

 
 

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

A       

 
 
 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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beírt 
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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! 



 

Lengyel nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0911  
  II. Nyelvhelyesség 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 
 

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM
 
 É

R
E

T
T

S
É

G
I 

V
IZ

S
G

A
 ●

 2
0

0
9

. 
m

á
ju

s 
2

1
. 

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 2 / 8 2009. május 21. 
0911 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

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 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. 

 
 
 

 

spotykać – spotkać                      odchodzić – chodzić (0) 

trafić – trafiać                       zamykać się – zamknąć się 

myć się – umyć się                          wierzyć – uwierzyć 

zyskać – zyskiwać                               kupić – kupować 

 
 
 
Mam już sporo za sobą: pracę zawodową, wychowanie córek i wnuków. Dwa lata temu 

odszedł (0) na zawsze mój mąż. Byłam o krok od depresji. Zaczęła się samotność, puste 

wieczory, bezsenne noce. I wtedy właśnie moja młodsza córka ____________________(1) 

mi komputer. ____________________(2) w dziesiątkę! Mam teraz świat u swych stóp – 

mogę surfować w Internecie. __________________________(3) w ten sposób nowych 

przyjaciół, takich samych emerytów jak ja, którzy ________________________(4),  

że _________________________(5) jeszcze na swej drodze starszego pana czy starszą panią 

o łagodnym usposobieniu i wiarą, że młodość i radość jeszcze w nas tkwią. Bo tak naprawdę 

wszyscy jesteśmy dziećmi do końca naszych dni. Nie __________________________(6)  

w sobie. 

(Kobieta i Życie, nr 1, 2009) 
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II. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, zamieniając  
na liczbę mnogą. Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Karnawał to dobra okazja, aby zadbać o swoje zdrowie. Nie jest to wcale trudne. Wystarczy, 

że zgodnie z tradycją wybierzecie się na tańce (0) (taniec). Nawet gdy nie szalejesz  

na parkiecie, efekt będzie taki jak po _______________________(7) (ćwiczenie) fizycznych. 

Taniec wzmacnia ________________________(8) (mięsień), zwiększa wytrzymałość 

___________________(9) (kość) i poprawia koordynację ___________________(10) (ruch). 

Poza tym usprawnia pracę serca i wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu. Jeżeli dużo 

tańczysz, mniej zagrażają ci __________________(11) (choroba) układu krążenia, takie jak 

nadciśnienie, miażdżyca i osteoporoza. W tańcu możesz też zgubić zbędne 

___________________(12) (kilogram). Po dwóch _________________(13) (godzina) 

spokojnego tańca pozbywasz się około 200 kcal. Taniec ma korzystny wpływ nie tylko  

na ciało, lecz także psychikę. Kiedy bawisz się na parkiecie, w mózgu powstaje więcej 

endorfin, czyli hormonów szczęścia. Dzięki temu szybko się zrelaksujesz i zapomnisz  

o codziennych _______________________(14) (problem). By skorzystać z dobroczynnych 

właściwości tańca, nie musisz wcale wychodzić z domu na __________________(15) 

(dyskoteka) czy dancingi. Zamiast siedzieć całymi ___________________(16) (wieczór) 

przed telewizorem, włącz ulubioną muzykę i porwij do tańca swojego chłopaka, swoją 

dziewczynę - choćby na kilkanaście minut. 

(Pani domu, nr 1, 2009) 
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III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. Wzór oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Hania opowiada mamie o planach urlopowych. Oboje, ona z (0) mężem zaoszczędzili trochę 

pieniędzy i planują ruszyć ________(17) ciepłe morze. Mama kręci głową: „mieliście zrobić 

remont, po co tracić pieniądze! Zabierasz małe dziecko w taką podróż, a w ogóle 

_______(18) jakiego kraju chcecie jechać? - jesteś nieodpowiedzialna”. 

Hania jest wściekła. Cieszyła się z tego wyjazdu i bardzo chciała, aby mama cieszyła się 

razem _______(19) nią. _______(20) pięciu lat nie byli na wakacjach! Teraz w końcu mogą 

sobie na nie pozwolić, ale Hania czuje się atakowana, krytykowana przez mamę, więc 

wybucha złością: „Dlaczego zawsze psujesz mi radość!” No i zaczyna się awantura. A można 

było jej uniknąć. Należało powiedzieć: „myślę zupełnie inaczej. Planowaliśmy remont,  

ale bardziej zależy nam _______(21) tym wyjeździe. Uważamy, że takie wakacje będą dobre 

dla małego”. Zasygnalizuj mamie, co czujesz, słuchając tak ostrych słów: „Przykro mi,  

że nazwałaś mnie nieodpowiedzialną”. Jeśli mama dalej będzie upierać się, że ma rację 

podkreśl jeszcze raz różnicę _______(22) waszych poglądach i zakończ dyskusję:  

„Ty uważasz, że to zła decyzja, ja myślę, że dobra. Każda z nas upiera się _______(23) 

swoim, więc dalsza rozmowa nie ma sensu”. 

(Kobieta i Życie, nr 1, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Z        
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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. 
 
 
Twardo stąpa po ziemi, choć pracuje w chmurach. Czasami są to chmury burzowe. Wtedy 

tylko opanowanie i perfekcyjne przygotowanie zawodowe zwyciężają z podniebnym 

żywiołem (0) (podniebny żywioł). 

Jej pewność siebie przychodziła sukcesywnie. Do pracy w wieży kontroli lotów trafiła 

przypadkiem. Zaintrygował ją prasowy anons: „Szukamy ________________________(24) 

(wyjątkowi kandydaci) na kontrolerów _________________________(25) (ruch lotniczy)”. 

Postanowiła spróbować. Na __________________________(26) (rozmowa kwalifikacyjna) 

poszła właściwie po to, by zobaczyć jak to jest, zdobyć doświadczenie w szukaniu pracy. 

Testy kwalifikacyjne trwały osiem godzin. Obejmowały zadania logiczne, matematyczne, 

sprawdziany spostrzegawczości. Spośród tysiąca kandydatów przeszło 20. Wśród nich była 

Ania. - To dodało mi pewności siebie - mówi. - Taki wynik to konkret. Udowodnił mi,  

że choć nie mam ____________________________(27) (przebojowa natura), jestem jednak 

coś warta. Dostała pracę. Była pilna, solidna, dokształcała się. Jest teraz jedyną kobietą  

w ____________________________(28) (męski zespół), od którego zależy ruch samolotów. 

To stresująca praca, choć Ania twierdzi, że ekstremalne sytuacje na szczęście zdarzają się 

bardzo rzadko. Ona sama tylko raz stanęła oko w oko  

z ____________________________(29) (podniebny chaos). Na radarze pojawiły się 

szarobrązowe plamy na czarnym tle. - To były chmury burzowe, które trzeba omijać szerokim 

łukiem - opowiada. - Są niebezpieczne dla samolotów. A był duży ruch, niczego nie mogłam 

przewidzieć. Kiedy po dwóch godzinach pełnych stresu skończyła dyżur, była  

z siebie zadowolona. Chciało jej się płakać! Ale potem, podczas rozmów  

ze __________________________________(30) (starsi koledzy), okazało się, nie popełniła 

ani jednego błędu. 

 
(Kobieta i Życie, nr 1, 2009) 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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V. Z trzech podanych w nawiasie czasowników wybierz jeden – poprawny i zapisz go 
zachowując odpowiednią formę gramatyczną czasu teraźniejszego. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Dlaczego kanarek nie śpiewa(0) (rysować, śpiewać, czyścić)? 

Chciałem mieć kanarka, który by mi śpiewał. No i dostałem w prezencie ślicznego ptaszka, 

ale on ___________________(31) (milczeć, czarować, skakać). Myślałem, że się zadomowi. 

Minęło jednak pół roku i nic. Czy jest chory? Może się źle nim _________________(32) 

(czesać, jeść, opiekować), nieodpowiednio go ____________________(33) (karmić, rzucać, 

malować)? 

Wygląda na to, że kanarek albo jest jeszcze młody i jedynie _________________(34) 

(czytać, smażyć, ćwierkać) albo jest po prostu samiczką, a te nigdy nie śpiewają, tylko 

wywodzą trele! Czasami zdarza się, że ludzie, kupując kanarka, zostają wprowadzeni w błąd  

i zamiast samca _________________(35) (tańczyć, dostać, siedzieć) samiczkę. Dlatego, jeśli 

nie chcemy ryzykować, najlepiej kupować takiego, który przy nas zaśpiewa. Bez względu  

na płeć kanarki to przemiłe, wesołe ptaszki. Są bardzo bystre, szybko ________________(36) 

(uczyć się, pływać, gotować) i dają się łatwo oswoić. 

(Kobieta i życie, nr 1, 2009) 
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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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LENGYEL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 21.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. Naprawdę Bolesław Prus nazywał się Aleksander Głowacki. (+)

1. Prus urodził się w 1947 roku w Hrubieszowie na Śląsku.  

2. Prus wziął udział w Powstaniu Styczniowym.  

3. Prus studiował w Szkołe Głównej w Warszawie oraz w Instytucie Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.  

4. Prus utrzymywał się z różnych prac: był guwernerem, urzędnikiem, robotnikiem 
w zakładach metalowych i... literatem.  

5. Prus debiutował w 1864 roku jako korespondent w „Kurierze Niedzielnym”.  

6. Sławę wybitnego felietonisty przyniosły Prusowi „Kroniki roczne”.  

7. Bolesław Prus miał lęk przestrzeni.  

8. Prus często podróżował. Odbywał jedną wycieczkę w tygodniu.  

9. Żoną Prusa była Oktawia Namysłowska.  

10. Prus zmarł w Krakowie w 1956 roku.  
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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. 
 

- Czym jest kicz? 
- Nie mogę powiedzieć, bym miał własną definicję (0) tego zjawiska. Rzecz jest tak rozległa 
i występuje w tak rozmaitych obszarach rzeczywistości, że ze słowem „kicz” najsilniej 
kojarzy mi się określenie „łatwość”. Kicz to ______________________(11) tandety, która 
jest niezwykle łatwa i w ocenie, i w odbiorze. 
- W odbiorze czy w produkcji? 
- Kicz jest cechą rzeczywistości. Nie musi być przedmiotem wyprodukowanym. Dlatego 
niekoniecznie mieści się w obszarze ________________________(12). Istnieje masa 
kiczowatych zachowań i kiczowatych postaci. [...] Kicz jest związany z „dziś”. Bo to, co jest 
historyczne, przestaje być kiczem. 
- Mówisz, że kicz jest zjawiskiem _______________________(13). Ale czy nie jest to właśnie 
kwestia indywidualnego odbioru? 
- Nie ma kiczu jednostkowego czy grupowego. Kicz jest zjawiskiem z natury zjawiskiem 
masowym. Stąd produkuje masowe wzorce, masowe postawy itd. W kicz jest wpisana 
powszechność jego istnienia. 
- Czy dzieło słabe jest tym samym co dzieło kiczowate? 
- Nie. Nie, nie! Słaba ____________________(14) to jedno, a kicz drugie. Słaba sztuka jest 
błędem w sztuce. Kicz natomiast z natury nie chce być dobrą sztuką. I o tym wie. Jak ktoś 
obrabia słynnego jelenia na rykowisku, to w ogóle nie marzy, żeby narysować obraz dobry 
albo żeby dać realistyczny obraz jeleni pijących wodę. Kicz jest czymś, co chce schlebiać jak 
najszerszym rzeszom ludzi, którzy mają łatwe wyobrażenie o sztuce. Wyobrażenie to jest 
zwykle wzięte z dzieciństwa  
i opiera się na mechanizmie bajki. _______________________________(15) przykładem 
kiczu w dzisiejszej kulturze masowej są seriale latynoskie. Zwróćcie uwagę, że u tych 
Latynosów wszyscy, zwłaszcza panienki, są na dodatek piękni. [...] seriale są produkowane 
dla takiego widza, który chce, żeby to, co widzi na ekranie, było krystalicznie czytelne. Nie 
prawdziwe, ale czytelne. Kicz nie chce ____________________________(16). W kicz 
wpisana jest karykatura, bo karykatura jest łatwa. 
- Czy kicz musi być związany, umownie mówiąc, z ludem? Czy mogą mu ulec również, znowu 
mówiąc umownie, elity? 
Kim jest ___________________________(17) obcujący z kiczem? To osobnik, któremu się 
podoba najprostsza tandetna muzyka disco polo, który lubi kolorowe obrazki na ścianach, 
który czyta te Harlequiny, który idzie na łatwiznę. [...] 
Zmieniły się czasy, zmienił się gust odbiorcy? 
Wyobraźmy sobie, że obecnie zjawia się ktoś o ______________________(18) Tołstoja i 
pisze powieść, taką jak Anna Karenina. Nie chcemy przeczytać tak zrobionej książki z - 
dajmy na to - dokładnym opisem sukni Anny Kareniny. _________________________(19) 
czegoś innego. 
- Kultura masowa stała się samodzielnym bytem. Funkcjonuje tylko dla siebie. 
- Tak wychodzi. Można by się wysilić na kiczowaty wniosek, że Big Brother wyznaczył 
koniec. Jak ten cały Fukuyama ogłosił koniec historii, my ogłosimy koniec 
______________________(20). Tyle że może nie warto przesadzać? [...] Teraz w 
demokracji nikt nikogo do niczego nie zmusza. Tym bardziej każdy może powiedzieć: nie 
ma ludzkiej siły, która mnie zmusi do obcowania z Big Brotherem. [...] A jak człowiek 
będzie chciał wybrać coś dobrego, to wybierze. 
Rozmowa z Jerzym Pilchem, pisarzem współczesnym 
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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. Zasypiając, małe dzieci boją się wielu rzeczy, np.: 

a)  ciemności 

b)  zastrzyków 

21. Dzieci są ogromnymi: 

a)  łakomczuchami 

b)  indywidualistami 

22. Wydając monotonne dźwięki dziecko: 

           a) ćwiczy wymowę 

           b) uspokaja się 

23. Gdy małe dziecko niesie pod kołdrę zabawki, rodzic nie może: 

a) protestować 

b) tańczyć 

24. Przytulanki i zabawki dają dziecku: 

a) poczucie bezpieczeństwa 

b) wiedzę na temat ich rodziny 

25. Jeśli dziecko boi się ciemności: 

a) pozostaw w pokoju dziecka zapaloną lampkę 

b) opowiedz mu bajkę o potworach i duchach 

26. Dziecko dążąc do zaspokojenia potrzeby bliskości domaga się od rodzica, by ten: 

a) obejrzał mecz piłki nożnej 

b) poleżał z nim, pogłaskał go, przytulił 

27. Dziecko chce wiedzieć, że: 

a) jest kochane 

b) może iść na bal studniówkowy 

28. Rodzic powinien stopniowo skracać czas: 

a) usypiania dziecka 

            b) gotowania posiłków 
 

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

A         
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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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I. Zadanie pierwsze (musisz zrobić koniecznie)  
 

 
Któż z nas nie lubi oglądać filmów? Każdy lubi. Oglądamy je w różnych miejscach,  

w towarzystwie lub samotności. Mamy swoich ulubionych bohaterów! Są w naszej głowie 

filmy, których dialogi znamy na pamięć. Ale czy ktoś kiedyś poprosił nas o streszczenie 

takiego filmu? Raczej nie. Rozmawiamy o nim, wymieniamy uwagi, omawiamy techniczną 

stronę takiego projektu. Myślimy i nie myślimy w kategoriach „ja – bohater”. Dlatego dziś 

nadarza się okazja, aby choć przez chwilę zastanowić się nad swoim kinowym hitem i napisać 

jego streszczenie! Uwaga, nie recenzję, ale streszczenie! 

Czyli co? Po prostu opisz fabułę filmu, który kochasz! 

 

 

 

Pamiętaj! Twoje streszczenie musi zawierać 120-150 wyrazów. 
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II. Zadanie drugie 
 

UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! 
A) Inny? Kim jest Inny? Może każdy z nas jest tym Innym? Może i Ty byłeś lub wkrótce 

będziesz Innym? A czy w Twojej klasie lub otoczeniu jest – był Inny? 

Ciekawi nas Twój punkt widzenia? Jakie są Twoje doświadczenia w tej materii. Podziel się 

swoimi refleksjami na temat „Innego”. Napisz o tym esej! 

B) Znalazłeś się w niezręcznej sytuacji. Twoi najlepsi koledzy pokłócili się o to, kogo  

w wakacje najpierw odwiedzisz. Każdy z nich uważa, że jest Twoim najlepszym przyjacielem 

i że to do niego powinieneś przyjechać wcześniej niż do tego drugiego. - Przecież to nie 

możliwe! – myślisz. Co zrobić, żeby wybrnąć z tego? – pytasz sam siebie - a przy okazji nie 

siedzieć we własnym domu, tylko biegać z chłopakami?! Sprawy się komplikują, bo oni mogą 

zaprosić Cię do siebie tylko w miesiącu lipcu, w sierpniu każdy z nich wyjeżdża z rodziną  

na urlop. Napisz list do któregoś z nich, postaraj się wyjaśnić całą sytuację. Zaproponuj 

rozwiązanie tego niefortunnego zdarzenia. Napisz co czujesz, przecież to bardzo ważne! 

Poproś adresata listu o pomoc i zrozumienie. Dodaj, że jeśli wszyscy troje nie znajdziecie 

satysfakcjonującego was rozwiązania, zmuszony będziesz odmówić i nie odwiedzisz nikogo 

w te wakacje.  

Pamiętaj, że piszesz list i obowiązują cię formy grzecznościowe! 

 

Twój esej lub list musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 

Wpisz literę wybranego tematu:  
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