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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. 
 
Masz kłopoty z dogadywaniem się z kolegami? Może nie słuchasz, co mówi ich ciało? 
 
Gesty, sposób siedzenia, grymasy twarzy - czyli mowa ciała - to 50-100% każdej rozmowy, czy 
tego chcemy czy nie. 
Oczy są zwierciadłem duszy. Kontakt wzrokowy to jedna z podstaw mowy ciała. Większość z nas 
czuje się najlepiej, gdy spogląda w oczy drugiej osoby przez kilka sekund. Jeśli wydłużymy ten 
czas, wydamy się agresywni lub namiętni. Z drugiej strony, gdy rozmawiasz z kimś, kto unika 
Twojego wzroku, należy założyć, że jest znudzony (a może tylko nieśmiały). 
Papugowanie jest wówczas, jeśli zachodzi tak zwane „odbieracie na tych samych falach”. Twój 
rozmówca będzie przyjmował Twoje pozy. Gdy więc inni Cię naśladują - to znak, że są otwarci 
na Twoje pomysły. Jeśli jednak ciało i stopy Twojego rozmówcy są odwrócone od Ciebie, to choć 
spogląda on na Ciebie, załóż, że chętnie poszedłby w kierunku, jaki wskazują jego stopy. 
Nie krzyżuj rąk! Większość osób krzyżuje ręce na piersiach, gdy czuje się niepewnie lub jest 
wobec Ciebie nastawiona negatywnie. Rozgryź, co je nurtuje lub skłoń do zmiany postawy, dając 
im coś do przejrzenia, albo zleć jakieś zadania, na przykład żeby coś napisali. 
Trafiaj do rozmówcy. Szkoląc kogoś, warto wiedzieć, jak funkcjonuje jego mózg. Jeśli wtedy, 
gdy coś tłumaczysz, słuchacz porusza oczami w górę i w lewo, oznacza to, że jest 
„wzrokowcem”. Jeśli oczy poruszają się tylko w lewo, to „słuchowiec”. Oczy chodzące w prawo  
i w dół świadczą o tym, że słuchający uczy się poprzez emocje. 
Kłamstwo ma krótkie nogi, pamiętaj o  tym! Kłamczuch zwykle mniej gestykuluje rękami, za to 
wzrusza ramionami i unosi dłonie ku twarzy. Dłonie lub palce zakrywające usta to oznaka 
kłamstwa - mózg podświadomie nakazuje ręce powstrzymać kłamliwe słowa. 
Głowa nie od parady! Przechylanie głowy na bok wskazuje na to, że nasz rozmówca jest 
zainteresowany tym, co mówimy. Opuszczając głowę, okazujemy naszemu interlokutorowi 
negatywne lub krytyczne nastawienie. A kiedy podpieramy głowę ręką - to znak, że rozmowa robi 
się nudna i pora ją kończyć lub zmienić temat. 
 
Przewodnik po biurowej mowie ciała, w: Reader’s Digest – edycja polska, listopad 2005, s.159 
 
 

0. Jeśli Twój rozmówca unika Twojego spojrzenia to znak, że jest znudzony 
rozmową, albo jest po prostu nieśmiały. 

P 

1. Jeśli Twój rozmówca będzie papugował Twoje ruchy, to znak, że jest 
otwarty na Twoje propozycje. 

 

2. 
Jeśli stopy Twojego rozmówcy są odwrócone od Ciebie, a on mimo to 
patrzy na Ciebie, to załóż, że chętnie poszedłby w stronę, jaką wskazują 
jego stopy. 

 

3. Jeśli Twój rozmówca ma skrzyżowane ręce na piersiach, to znak, że czuje 
się bezpiecznie w Twoim towarzystwie i jest nastawiony pozytywnie. 

 

4. „Wzrokowcem” jest słuchacz, który porusza oczami w dół i w lewo.  

5. Przechylanie głowy na bok oznacza, że nasz rozmówca nie jest 
zainteresowany tym, co mówimy. 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. max. elért
     5  



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / 8 2010. október 22. 
1011 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
II. Poniższe fragmenty mitu Nić Ariadny zostały pomieszane. 
Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

A los: Minos rzuca ją na pożarcie ohydnemu potworowi o byczej głowie zwanemu 

B lat. Wreszcie znalazł się młody, dzielny człowiek imieniem Tezeusz, który 
postanowił 

C Ateńczycy co dziesięć lat muszą wysyłać królowi Minosowi na wyspę Kretę 
czternaście 

D Minotaurem. Ten groźny Minotaur zamieszkiwał labirynt, 

E położyć kres temu haniebnemu haraczowi. Dopomógł mu w tym przypadek: 
zakochała się w nim piękna 

F która pozwoli nam zorientować się w trudnej sytuacji. 

G potwora. I tak było przez wiele 

H Ariadna, córka samego króla Minosa, która dała mu długą, cudowną nić. Tezeusz 
nić tę zaczepił u wejścia 

I wyszedł na świat. Na tę pamiątkę 
K nie odnajdywał wyjścia i ginął rozszarpany przez 

L do labiryntu, wszedł tam, najpierw zwabił, a potem zabił wstrętnego potwora i 
trzymając się cudownej nitki, zdrów cały 

M budynek o takim mnóstwie splątanych dziwacznie korytarzy i przejść, że kto tam 
wszedł, ten 

N mówimy o nitce lub nici Ariadny, gdy mamy na myśli jakiś ślad albo 
wskazówkę, 

O dziewcząt jak róże i młodzieńców niczym półbogowie. Biedną młodzież czeka 
okrutny 

 
Paweł Witold Cienkowski, Po nitce Ariadny do stajni Augiasza, w: Maria Nagajowa, Język polski 5, WSiP, 
Warszawa 1991, s.126 
 
 

 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. max. elért 

             13  
 

0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

C              
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III. Dobierz do pytań dziennikarki odpowiednie odpowiedzi Darii Widawskiej – popularnej  
i lubianej polskiej aktorki młodego pokolenia. 
Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna.  Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 Pytania dziennikarki Beaty Nowickiej: 
0. To dlatego pozwoliłaś sobie odpocząć przez jakiś czas i trochę odpuściłaś pracę? 

19. Twój synek jest jeszcze za mały na rozmowy. Co mu ostatnio czytałaś? 
20. Im syn jest starszy, tym więcej energii mu poświęcasz?  
21. Jak każdy miewasz lepsze i gorsze chwile, ale w jaki sposób rozładowujesz złe emocje? 
22. Pojechałaś do Afryki, żeby się sprawdzić, coś sobie udowodnić, uciec od rzeczywistości?  
23. Jak się czułaś, wybierając się w podróż, tym razem bez męża? 
24. Opowiedz o pustyni. 

 
Odpowiedzi Darii Widawskiej – popularnej i lubianej polskiej aktorki: 

A Mam poczucie, że moje dziecko nie jest moim ograniczeniem, tylko dopełnieniem życia. 
Wiem, że pewnych rzeczy nie zrobię, nie mam czasu na skończenie książki, nie widziałam 
wielu fajnych filmów w kinie, dawno nie byłam w teatrze. Z jednej strony jest mi przykro, 
mówię sobie: „powinnam pójść”, ale z drugiej strony – przecież nie muszę. Chcę ten czas 
spędzić z dzieckiem. On jest najważniejszy.  

B Dziwnie. Trochę głupio. Najpierw była szalona radość, że będę przemierzać pustynię, 
że zobaczę inny świat. Takie poczucie – jestem wolna! Ale przeszło mi po jednym dniu 
i zaczęła się tęsknota. Dzwoniłam 50 razy dziennie. 

C Tak się akurat złożyło, zobaczymy, ile to potrwa. W tej chwili liczy się mój czas prywatny 
i z tego się cieszę. Od pięciu lat codziennie pracowałam, wchodziłam z produkcji 
w produkcję. Nie chcę, żeby mój syn znał mamusię wyłącznie z telewizora i całował 
,,tę panią” na ekranie na dobranoc. 

D Płaczę, ale tak krótko, że wiele osób w ogóle tego nie zauważa i o tym nie wie. U mnie 
chandra trwa 2-3 minuty i po kolejnych dwóch jestem znowu gotowa brać życie za bary. 
Taki wybuch oczyszcza mnie i daje siłę na kolejne miesiące. 

E W Maroku pustynia to właściwie kamienie, wydmy, trochę piachu, ale zazwyczaj szuter, 
takie ubite płaszczyzny, w oddali jakieś pagórki, czasami samotny szałas, ale generalnie 
widzisz bezkres. Bezkres po horyzont. Biwakowaliśmy na pustyni. Niektórzy spali 
w samochodach, inni – jak ja – w namiotach. Na piasku, na rozłożonej karimacie, bez 
prysznica. Warunki naprawdę były spartańskie. Niesamowite jest niebo nad pustynią. 
Czarne, widzisz wyłącznie głęboki ocean gwiazd. Od horyzontu po horyzont. Obłędny 
widok. 

F Pojechałam, bo chciałam spełnić swoje marzenie. Więc kiedy dostałam propozycję, 
natychmiast zadzwoniłam do Michała, mojego męża, a on powiedział: „Jedź!”. 

G Ja mu jeszcze nie czytam. Choć może powoli powinnam zacząć sięgać po książeczki? 
Kiedy kładziemy się spać, wtedy mu śpiewam, co bardzo lubi. Jest jedyną osobą, która 
chce słuchać mojego śpiewu. Zazwyczaj są to kołysanki, które pamiętam z dzieciństwa. 

H Kiedy wyszedłem z ośrodka, po pierwszej terapii, zagrałem u ojca we „Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami”. Marek Kondrat się mną opiekował, zobaczyłem, co to jest prawdziwy 
profesjonalizm, potem Kuba Wojewódzki zaprosił mnie do swojego programu, pojawiła 
się Beata i strasznie się w niej zakochałem. Wszystko układało się jak niesamowita bajka. 

 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. max. elért 
      6  

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

C       
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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. 
 
Czymże jest przyjaźń? 
Czy jest to sposób zachowania, obserwowalny na zewnątrz, na przykład częste przebywanie 
razem, rozmowy, szepty, listy, uśmiechy, częsty wspólny śmiech, wspólne spacery, wspólne 
milczenie? – Zapewne niebłahe to oznaki. Widząc takie zachowanie dwóch czy dwojga ludzi 
z pewnością bylibyśmy skłonni przypuszczać, a nawet sądzić, że się przyjaźnią. Sądzić tak, 
ale czy moglibyśmy powiedzieć, że się przyjaźnią? Czy same owe obserwowalne dla 
postronnego widza zachowania upoważniają nas do stwierdzenia, że ci ludzie się przyjaźnią? 
Oczywiście nie. 
Byłażby więc przyjaźń uczuciem? 
Miał w sercu przyjaźń. 
Żywił dla niej tkliwą przyjaźń. 
Ogarnęło go uczucie przyjaźni. 
Nie! Mógł mieć w sercu przyjazne uczucia to znaczy takie uczucia, jakie zwykle budzi w nas 
ten, z kim się przyjaźnimy - ale nie przyjaźń. Nie, przyjaźnią nie nazywamy uczucia. 
Stwierdziliśmy, że przyjaźń nie jest sposobem zachowywania się na zewnątrz. A więc jest 
czymś wewnętrznym. Istnieją tylko trzy typy „rzeczy” wewnętrznych: uczucia, myśli  
i chcenia. Jeśli zgodziliśmy się, że przyjaźń nie jest uczuciem, to najwidoczniej musi być albo 
czymś z dziedziny myśli na przykład dyspozycją do jakichś myśli, albo czymś z dziedziny 
chceń. Czy możliwe, aby istotą przyjaźni była myśl? Na przykład myśl, że ten drugi to 
wspaniały facet? Albo pierwszorzędna babka? Komiczne przypuszczenie. Jasne, że takie 
pochlebne oceny dalekie są jeszcze od przyjaźni. A więc pozostaje nam tylko „chcenie”. 
Jakieś nastawienie woli. Jednakowe u obu (obojga). 
Przyjaciele to ludzie, którzy chcą... Czego oni chcą? Wspólnego dobra? Bycia razem? - 
Wróćmy do sytuacji dziecka. Kiedy powiemy o dziecku po raz pierwszy, że ma przyjaciela 
(przyjaciółkę), że przyjaźni się z X? Czy koniecznie wtedy, gdy będzie spędzało z drugim 
dzieckiem dużo czasu? Przyjaciółka może wyjechać, a przyjaźń może trwać w listach. Czy 
wtedy, kiedy zobaczymy, że dziecko chce dzielić z drugim „nawet orzeszek”? 
Dzielić – chyba tak. Ale czy właśnie „orzeszek”? 
Razem chyba tak. Ale czy właśnie „mieć”? 
Czy koniecznie „być”? 
A może razem „przeżywać”? Czy też przynajmniej – wiedzieć, co drugie przeżywa? 
W życiu chyba obie sytuacje - „lepszą” i „gorszą”, „uboższą” i „bogatszą” - określamy 
mianem przyjaźni. Sytuację, gdy dwoje ludzi chce „otworzyć siebie” jedno dla drugiego 
(pokazać siebie, umożliwić drugiemu znajomość „mnie”), i sytuację, gdy ludzie jednocześnie 
chcą pokazać siebie i zobaczyć tego drugiego. 
„Przyjaźń żywi się porozumieniem” – mówi Montaigne. 
Przyjaźń jest rzeczą diabelnie trudną. Wymaga znajomości siebie, szczerości wobec siebie 
samego i pewnej dozy przynajmniej zgody na siebie samego. 
Kto wie, czy kochanie nie jest zjawiskiem częstszym niż przyjaźń. Z zaproponowanej 
definicji przyjaźni wynika to, co skądinąd podpowiada nam intuicja: ze przyjaźń bardziej 
nawet niż kochanie wymaga pewnej kultury, by rzec, umysłowej, że jest wartością nie tylko 
etyczną, ale jakby intelektualno-etyczną. 
 
Anna Wierzbicka, O przyjaźni, w: Klejnocki, Łazińska, Zdunkiweicz-Jedynak, Język polski, Wydawnictwo 
Szkolne PWN, Warszawa 2002, s.206-207 
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0.  Wymień niebłahe oznaki przyjaźni: 
 A) częste wizyty u fryzjera i kosmetyczki 

B) sporadyczne wyjścia do kina 
C) częste przebywanie razem, rozmowy, szepty, listy, uśmiechy 
D) wspólne gry na komputerze 

 
25.  Przyjaźń nie jest sposobem zachowywania się na zewnątrz, jest więc: 

A) czymś porównywalnym z ogniem, wodą i powietrzem 
B) czymś na kształt poczucia szczęścia 
C) czymś gorącym jak lawa 
D) czymś wewnętrznym, czymś takim jak uczucia, myśli i chcenia 
 

26.  Przyjaźń nie jest: 
A) radością 
B) uczuciem 
C) rzeczą 
D) dokumentem 

 
27.  Jeśli przyjaciel musi wyjechać, możemy: 
 A) pojechać razem z nim 

B) znaleźć sobie nowego przyjaciela 
C) zapomnieć o nim 
D) wymieniać z nim korespondencję (pisać listy) 

 
28.  Przyjaźń polega także na wspólnym: 
 A) oglądaniu seriali telewizyjnych 

B) przeżywaniu tego co przeżywa przyjaciel 
C) spędzaniu wolnego czasu 
D) planowaniu przyszłości 

 
29.  Przyjaźń jest diabelnie trudna, bo musimy:  

A) znać siebie i być szczerzy wobec siebie 
B) musimy pisać e-maile do przyjaciela 
C) mieć oczy i uszy zawsze szeroko otwarte 
D) kochać przyjaciela 

 
30.  Przyjaźń jest wartością: 
 A) ponadwymiarową 

B) narodową 
C) intelektualno-etyczną 
D) kulturalno-naukową 
 

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

C       

 
 
 
 
 

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

 
 

poznać – poznawać                     łożyć – wyłożyć 
łączyć – połączyć (0)                  znaczyć - wyznaczyć 
odbyć – być                                 czekać – poczekać 
chodzić – pochodzić                    sprzedawać – sprzedać 
 

 
Właścicieli największych kolekcji na świecie łączą (0) nie tylko ogromne pieniądze, ale też 

prawdziwa pasja dla sztuki oraz instynkt łowcy. Przeczesują rynek w poszukiwaniu 

najpiękniejszych okazów, _______________(1) na dobry moment, a potem napawają się 

widokiem łupu wiszącego w gabinecie nad kominkiem lub, w przypadku większych zbiorów, 

w prywatnym muzeum. Nie zawsze ________________(2) o to, żeby pochwalić się przed 

światem. Rekordy cenowe częściej padają w prywatnych transakcjach niż na publicznych 

aukcjach. Tak było w przypadku najdroższego dotychczas obrazu –„Numeru 5” Jacksona 

Pollocka, który Dawid Geffen _____________(3) meksykańskiemu biznesmenowi Dawidowi 

Martinezowi za 140 mln dolarów, czy „Portretu Adeli Bloch-Bauer” Gustawa Klimta,  

na który Ronald Lauder, spadkobierca kosmetycznej fortuny, ________________(4) 135 mln 

dolarów. Kryzys finansowy na krótko pogrążył rynek sztuki w letargu, bo w końcu kłopoty 

jednych oznaczają okazje cenowe dla innych. W październiku 2009 r. na aukcję wystawiono 

pierwszą transzę imponującej kolekcji banku Lehman Brothers. Freeman's Auctioneers & 

Appraisers, dom aukcyjny z Filadelfii, wycenił 283 eksponaty na około 750 mln dolarów. 

Przyciskani przez wierzycieli bankowcy dla wielu dzieł nie __________________(5) nawet 

ceny minimalnej, bo i tak muszą sprzedać wszystko. Najdroższe obiekty z ich kolekcji też bez 

problemu znalazły kupców - obraz „Kocham wolność” Roya Lichtensteina trafił w ręce 

nowego właściciela za 49 tys. dolarów. To nie koniec okazji - zbiór Lehmana był spory  

i jeszcze w grudniu i lutym _____________(6) się licytacje. 

 
Katarzyna Dębek, Miliarderzy w ogrodach sztuki, Forbes 1/10, str. 120 
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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. 
 
 
Ketchup o intensywniejszym kolorze zawiera więcej likopenu, silnego przeciwutleniacza, 

który niszczy wolne rodniki (rodnik)(0), a więc zapobiega niektórym _________________ 

(nowotwór)(7), miażdżycy, a także obniża poziom cholesterolu. Amerykańcy naukowcy 

badali trzynaście _______________ (rodzaj)(8) ketchupu, by dowieść, że najwięcej likopenu 

mają te zrobione z ekologicznie uprawianych ________________________ (pomidor)(9).  

Na naszym rynku taki ekologiczny ketchup trafia się bardzo rzadko. To zrozumiałe, ponieważ 

ekologicznych ______________ (uprawa)(10) jest u nas jak na lekarstwo, bo tylko 0,11 

proc. wszystkich ____________________ (gospodarstwo)(11), więc ______________ 

(owoc)(12) i ___________ (warzywo)(13) nie trafiają na ogół do wielu ___________ 

(przetwórnia)(14). 

Jak więc poznać, który ketchup jest lepszy? Po kolorze! Im głębsza czerwień, tym więcej 

likopenu – mówi szefowa grupy, zajmująca się _______________________ (badanie)(15)  

nad ______________________ (ketchup)(16). 

 
Zdrowy ketchup, w: Reader’s Digest – edycja polska, listopad 2005, s.155 
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III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. Wzór oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Gdy budujesz z (0) dzieckiem zamek z klocków, jeździsz _____(17) nim na sankach, idziecie 

razem _____(18) kina czy miło sobie gawędzicie przy filiżance kakao, to dostarczasz mu 

wrażeń, które pozostaną z nim _____(19) zawsze. Wspomnienia z dzieciństwa są jak kufer  

z najmilszymi pamiątkami. Sięgamy po nie, gdy jest nam smutno albo po to, aby przywołać  

z pamięci piękne chwile. 

Każdego dnia staraj się znaleźć choć pół godziny na kontakt z synkiem czy córeczką. Możesz 

na przykład usiąść _____(20) dziecku, gdy zasypia i poczytać mu ulubioną książkę. Albo 

porozmawiać z nim przy śniadaniu, _____(21) wyjściem do szkoły. Kiedy swoją pociechę 

często przytulasz, całujesz, głaszczesz, dajesz jej to, co najważniejsze – miłość. A to liczy się 

dla dziecka nawet bardziej niż jedzenie czy dach _____(22) głową. Wychowywane _____(23) 

atmosferze ciepła i miłości będzie się wspaniale rozwijać, dużo śmiać i ze wszystkim dobrze 

sobie radzić. 

Bezcenne podarunki w zasięgu ręki, w: Przyjaciółka, za: www.polki.pl 
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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. 
 
 
W większości państw świata, w przypadku Europy wyjątkiem jest Islandia, następuje zmiana 

czasu co pół roku. W półroczu chłodnym (półrocze chłodne)(0) obowiązuje czas zimowy, 

zaś w ciepłym – czas letni. Przesunięcie wskazówek zegara o godzinę do przodu to przejście  

z _____________________________ (czas zimowy)(24) na czas letni. Następuje on  

w ______________________________ (cała Europa)(25) w _________________________ 

(ostatnia niedziela)(26) marca, natomiast o godzinę do tyłu; zmiana czasu letniego  

na zimowy, w ostatnią niedzielę października. Tak więc Polska, w okresie zimowym 

funkcjonuje według czasu środkowoeuropejskiego, natomiast latem, według 

_________________________________ (czas wschodnioeuropejski)(27). Według wyliczeń 

zmiany czasu pozwalają efektywniej wykorzystywać __________________________ 

(światło słoneczne)(28) i zmniejszać zapotrzebowanie na energię. Nie mniej jednak generują 

też straty, wynikające z istnienia problemów w komunikacji funkcjonującej według 

określonego ___________________ (rozkład jazdy)(29), czy konieczności dostosowywania 

____________________________________ (systemy informatyczne)(30). 

 
www.wiki.wolnepodreczniki.pl/Geografia:Gimnazjum/Ruch_obrotowy_Ziemi 
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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. 
 
 
Obgryzanie paznokci to nałóg, który najczęściej powstaje w dzieciństwie. Dziecko najpierw 

ssie (drukować, czytać, ssać)(0) kciuk, potem zaczyna go obgryzać, a następnie 

_____________________ (świecić, obgryzać, gotować)(31) płytki paznokciowe, i wreszcie 

– skórki na około. 15 proc. ludzi w ten sposób radzi sobie ze stresem i częściej są to 

mężczyźni. 

Większość „obgryzaczy” paznokci _______________ (latać, rzucać, pisać)(32) ten nałóg  

w wieku 15–16 lat. Dlatego lekarze, do których zgłaszają się rodzice dzieci obgryzających 

paznokcie, najczęściej _____________ (mówić, piec, rysować)(33): „Proszę zaczekać, samo 

przejdzie”. A jeśli nie przechodzi? Warto spróbować zawalczyć o piękne i zdrowe dłonie. 

Amerykańscy terapeuci _____________ (sadzić, kopać, radzić)(34) by zrobić sobie tipsy. 

Rzeczywiście – przedłużenie obgryzionej płytki może pomóc w walce z obgryzaniem. Biorąc 

do ust swoje nowe, kolorowe, i co ważne – kosztowne paznokcie, szybciej ugryziesz się  

w język niż w to cudo. Motywujące __________ (pilotować, być, spać)(35) też zrobienie 

sobie dwóch zdjęć: dłoni zaniedbanych i zaopiekowanych, z tipsami. 

Użytkowniczki forów poświęconych nerwicom, __________________ (zachwalać, skakać, 

sprzątać)(36) preparat przeciwko obgryzaniu paznokci. Jest matowy i gorzki w smaku. 

Podobno nie da się tego „jeść”! 

Jagna Kaczanowska, Rwę włosy i obgryzam pazury, w: Olivia nr 10, 2008, za: www.olivia.pl 
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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 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 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. Współcześnie soczewki kontaktowe są bardzo popularne i są w powszechnym 
użyciu. (+)

1. Sportowy chętnie noszą soczewki, bo okulary bardzo im przeszkadzają.  

2. Kierowcy F1, mogą prowadzić auto w okularach.  

3. Soczewki barwione mogą nosić tylko politycy. Innych ludzi na to nie stać.  

4. Okulary wynalazł Węgier, w XIII w.  

5. Ojcem soczewek kontaktowych był Leonardo da Vinci.  

6. Leonardo da Vinci napisał „Kodeks na temat oka”.  

7. Pierwsze, prawdziwe soczewki wykonane ze szkła założył swojemu pacjentowi 
szwedzki lekarz, pod koniec XIX wieku.  

8. Pierwsze zakładane w XIX w. szklane soczewki były bardzo niebezpieczne dla 
oka.  

9. W 1936 roku opatentowano „hydrożel”, wynalazek polski.   

10. We współczesnych soczewkach kontaktowych znajduje się woda. 
Jest jej do 50%.  

 
Angorka dodatek do Angory nr 1 z dnia 3.01.2010 
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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. 
 
 

Sport i rywalizacja od zawsze pociągały ludzi. Zmagania zawodników były już dla starożytnych niezwykle ważne, 

a ich zwycięzcy wnet stawali się bohaterami(0) dla całych społeczności. Nic więc dziwnego, że każdy 

ze sportowców starał się za wszelką cenę osiągnąć jak najlepszy wynik. Jak ___________________(1) pokazuje, nie 

zawsze osiągali ten cel uczciwie. 

Początkowo nie istniały żadne regulacje dotyczące metod stymulacji organizmu w sporcie. Zaczęło się to jednak 

zmieniać, gdy zauważono, że w pogoni za spełnieniem słynnej idei „____________________(2) – wyżej - mocniej”) 

zawodnicy byli gotowi narażać własne ciała na zagrożenie. Już na trzecich igrzyskach olimpijskich zwycięzca 

maratonu, przyjmował w czasie wyścigu _____________________(3) jajka, pił brandy oraz dostawał zastrzyki 

ze strychniny, które podawał mu jego trener. Czy spowodowało to wybuch skandalu? Wręcz przeciwnie - 

po zwycięstwie Amerykanina strychnina stała się popularnym „dopalaczem”, uznawanym nawet za niezbędny 

do przetrwania w sportach wytrzymałościowych. 

Inną popularną wówczas używką, stosowaną głównie przez _______________________(4), była kokaina. Francuski 

dziennikarz, opisuje w swojej _______________________(5) zatytułowanej „Skazańcy na drodze”, wypowiedź 

jednego z uczestników morderczego wyścigu kolarskiego Tour de France: Chcecie wiedzieć, jak to wytrzymujemy? 

W tym momencie zawodnik wyciągnął z torebki kilka fiolek: To kokaina, dla naszych oczu. To chloroform, dla 

naszych dziąseł. Po wyciągnięciu jeszcze kilku pudełek z tabletkami powiedział krótko: Tak naprawdę, trzyma nas 

przy życiu dynamit. 

Przełom nadszedł dopiero w roku 1960, gdy na trasie wyścigu kolarskiego w czasie Igrzysk w Rzymie zmarł 

zawodnik ________________________(6) Danię. 

W czasie, gdy udało się ograniczyć używanie kokainy i podobnych do niej związków, trenerzy i sportowcy odkryli 

nowe formy „wspomagania”. Tym razem jednak, nie dawały one chwilowego wzmocnienia potrzebnego na finiszu 

maratonu, lecz pozwalały na szybkie rozbudowanie tkanki mięśniowej. Mowa, oczywiście, o sterydach 

anabolicznych. Jeden z najsłynniejszych ______________________(7) ich stosowania dotyczył drużyny 

________________________(8) z NRD. Zawodniczki, stymulowane najprawdopodobniej testosteronem, najpierw 

zdobyły 10 z 14 możliwych złotych medali na Mistrzostwach Świata w Belgradzie w 1973, a trzy lata później 

wygrały w 10 spośród 12 finałów na _________________________(9) Olimpijskich w Montrealu. Trener Niemek, 

zapytany o ich podejrzanie niski głos, odpowiedział słynnymi słowami „one tu przyjechały pływać, a nie śpiewać”. 

Reprezentacja NRD była jednak bezkarna, gdyż nie istniały przepisy zakazujące stosowania hormonów steroidowych. 

Historia dopingu jest długa i interesująca. Są w tej historii wspaniałe nowe rekordy, są też przypadki kalectwa 

spowodowanego dopingiem, zdarza się także śmierć na sportowej arenie. Ciągłe bicie rekordów i przesuwanie granic 

możliwości ludzkiego __________________________(10) może być niezwykle pasjonujące. Pozostaje jednak jedno 

pytanie: czy o taki sport nam chodziło? 
 
www.kopalniawiedzy.pl 
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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. Od niedawna ochronna lotnisk może poznać: 

A) zasady działania komputera 

B) całą nagą prawdę o podróżnych 

21. Skaner wykorzystuje bardzo słabe promieniowanie: 

A) rentgenowskie 

B) ultrafioletowe 

22. Po wejściu do skanera należy: 

            A) położyć się i leżeć spokojnie 

            B) stanąć na obrotowej platformie urządzenia z uniesionymi rękami 

23. Aby zapewnić anonimowość, kontury twarzy pasażerów są na zdjęciu: 

A) idealnie ostre 

B) rozmyte 

24. Skaner jest tak dokładny, że można dostrzec nawet: 

A) krople potu na szyi pasażerów 

B) co pasażer jadł 

25. Obrazy ze skanera: 

A) mogą być przechowywane albo przechwycone 

B) nie mogą być przechowywane albo przechwycone 

26. W pierwszych dniach użytkowania urządzenia z poddania się kontroli za pomocą skanera: 

A) zrezygnowało zaledwie 4 proc. pasażerów 

B) nikt nie zrezygnował 

27. Można bez obaw przechodzić kontrole za pomocą tej maszyny nawet: 

A) pięćset tysięcy razy rocznie 

B) pięć tysięcy razy rocznie 

28. Skanery na pewno zostaną zainstalowane: 

A) w Stanach Zjednoczonych 

            B) w Polsce 
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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. 
 
 
 
Któż z nas nie lubi się bawić? Każdy lubi. Najczęściej dobrą zabawę utożsamiamy  

z dwiema uroczystościami: urodzinami i Sylwestrem. Wiemy, że aby dobrze się bawić 

powinniśmy się do tej zabawy przygotować, a jej organizator dodatkowo musi się mocno 

postarać, żeby goście czuli się dobrze i impreza była udana. 

Dziś Ty zostaniesz organizatorem balu sylwestrowego. Twoje zadanie będzie polegało 

na napisaniu pisma – zamówienia – do firmy cateringowej (przygotowującej jedzenie), która 

będzie obsługiwała Twoją imprezę. 

Podaj swoje dane (lewy, górny nagłówek). 

Napisz datę (prawy, górny nagłówek). 

Napisz do kogo kierujesz pismo (na środku lub pod datą, z prawej strony). 

W treści pisma muszą się znaleźć następujące informacje: 

opis imprezy: dla kogo ona jest organizowana (wiek uczestników) charakter balu (bal 

tematyczny, przebierańców) podaj liczbę gości, czas trwania balu, adres sali balowej. 

Napisz także jakie menu (jedzenie) Cię interesuje i jakimi pieniędzmi dysponujesz. 

Przy wymienianiu potraw pamiętaj o polskich nazwach! Nie wolno używać węgierskich nazw 

poszczególnych dań! 

Na koniec użyj formuł grzecznościowych, stosowanych w tego typu pismach. 

Podpisz się. 

Wszystkie nazwy oraz dane zawarte w Twoim zamówieniu powinny być fikcyjne! 

Pamiętaj o tym! 

Pamiętaj także, by Twoje zamówienie zawierało 120-150 wyrazów. 

 

 

Swój tekst napisz na stronie numer 4! 
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II. Zadanie drugie. 
 

 

UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! 

Zadanie A) 
Kulturę tworzymy my wszyscy – ludzie żyjący na przestrzeni wieków. Składa się na nią dorobek 

wieków, nasz wysiłek wszechstronnego opisania kondycji ludzkiej. Kultura to wszystko,  

co pozostawimy po sobie następnym pokoleniom. Kultura to wszystko co zachodzi między ludźmi,  

a więc próby porozumienia, dialogu, dyskusji. Każdy uczestniczy w kulturze jako jej konsument  

i twórca.1 

Opisz swoją rolę: co ty robisz dla kultury? Czym jest ona dla ciebie? 

Co wiesz w ogóle o kulturze? Jaki jest jej współczesny wymiar? 

Możesz użyć i odnieść się do następujących terminów: (do wyboru): atrakcyjność, cywilizacja, 

dziedzictwo (kultywowanie tradycji), europejska tradycja, kod znaczeń, konsumpcja, kult młodości  

i atrakcyjności, kultura masowa, kultura materialna i niematerialna, luz, teksty kultury, wzorce 

kulturowe. 

Twoja praca ma być esejem, musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 
 
Zadanie B) 
Szanowna Redakcjo! 
Mam na imię Weronika i jestem uczennicą warszawskiego liceum. Lubię podróże i w tym roku 
chciałabym spędzić wakacje na Węgrzech. Niestety nic nie wiem o tym kraju, ani jego mieszkańcach. 
Proszę o informacje. 
Łączę pozdrowienia 
Wasza stała czytelniczka - Weronika 
 
Odpowiedz Weronice na list. Jesteś przecież redaktorem, pracujesz w czasopiśmie podróżniczym  

i wielkim znawcą tematu. Sam zdecyduj jakie informacje podasz. Możesz opisać Budapeszt i zachęcić 

ją do przyjazdu do stolicy, możesz zaproponować podróż w inny region Węgier. Możesz wspomnieć  

o źródłach termalnych i zachęcić ją do kąpieli w nich, możesz powiedzieć coś o tradycjach 

węgierskich, czy kuchni narodowej, możesz także opowiedzieć historię Węgier. 

Tylko nie zapomnij napisać o obywatelach Węgier, przecież to oni są w tym wszystkim najważniejsi! 

Pamiętaj o odpowiedniej formie, ma to być notatka prasowa, która zostanie opublikowana na łamach 

czasopisma. Twoja odpowiedź musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 
 

Tekst rozpocznij pisać na nowej stronie! 

                                                 
1 Jarosław Klejnocki, Język polski 1, Szkolne PWN, s.45-46 
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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  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 20  
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