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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. 
 
Węgry, kraj położony zaledwie trzysta km od południowych granic Polski, jest nam bliski, 
lecz w gruncie rzeczy nieznany. Nasze wizyty najczęściej sprowadzają się bowiem do jego 
renomowanych atrakcji turystycznych: Budapesztu. Balatonu, kąpielisk w Miszkolcu-Tapolcy 
i Hajdúszoboszló. Tymczasem jest to tylko niewielki wycinek z szerokiego spektrum atrakcji, 
zadziwiająco różnorodnych, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary tego trzykrotnie 
mniejszego niż Polska kraju. Na co więc warto zwrócić uwagę? 
W szuwarach i łęgach nad jeziorami i leniwymi rzekami gniazdują niezliczone gatunki 
dzikiego ptactwa, w borach żyją stada jeleni, saren, dzików. Puszta Hortobágy i Bugac to 
unikatowe w skali Europy rezerwaty słonego stepu. Kraina krasowa Aggtelek kryje rozległy 
świat jaskiń, a wulkaniczne wzgórza nad Balatonem - niezwykłe bazaltowe formacje skalne. 
Najwspanialszym darem natury dla Węgier jest jednak kilkaset źródeł termalnych 
tryskających na terenie całego kraju, wokół których zbudowano niezliczone kąpieliska: 
zabytkowe łaźnie tureckie, secesyjne termy, unikatowe kąpieliska w grotach  
i supernowoczesne kompleksy rekreacyjne. 
Węgrzy słyną ze swego sentymentu do Polaków, którego źródłem jest nie tylko pamięć  
o wspólnych bohaterskich epizodach w historii, ale całkiem współczesne wspomnienia. Kiedy 
w latach 60. Węgrzy otrzymali paszporty, wielu wybrało się w podróż do Polski. Podróżowali 
autostopem od Tatr po Bałtyk, zachwycali się Krakowem, oglądali spektakle Grotowskiego, 
słuchali jazzu w klubach młodzieżowych, uczyli się zwrotów: „Kocham Cię” albo „Jesteś 
piękną dziewczyną”. Do dziś wspominają ze wzruszeniem, jak na słowa „Jestem Węgrem” 
otwierały się przed nimi domy i serca Polaków. Nic dziwnego, że kilka lat później, gdy 
Polacy zaczęli masowo wyjeżdżać na wakacje na Węgry, spotykali się wszędzie z niezwykłą 
gościnnością i dowodami sympatii. W czardach nawet w maleńkich wioskach, kapele 
wygrywały polskie piosenki ludowe na nasze powitanie, a policja karała mandatami za dzikie 
biwakowanie wszystkich cudzoziemców z wyjątkiem Polaków. Dziś tamten świat odszedł  
w zapomnienie, dlatego miłym zaskoczeniem są przyjazne gesty Węgrów, wciąż 
zarezerwowane wyłącznie dla nas, Polaków. 

Przewodnik „Pascal” 

 
1. 2. 3. 4. 5. max. elért
     5  

0. Odległość między Polską a Węgrami wynosi 300km. P 

1. Węgry są trzykrotnie większe od Polski.  

2. W węgierskich borach żyją jelenie, sarny i dziki.  

3. Węgrzy w latach 60. podróżowali po Polsce autobusami i swoimi 
prywatnymi samochodami. 

 

4. Polacy uczyli mówić się po węgiersku „Kocham Cię”, „Jesteś piękną 
dziewczyną”. 

 

5. Policja węgierska karała mandatami za dzikie biwakowanie tylko 
Polaków. 
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II. Poniższe fragmenty polskiej legendy O księciu Popielu, którego myszy zjadły zostały 
pomieszane. Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi wpisz w ramkę.  
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
A zjechali na zamek i zasiedli przy suto zastawionych stołach. Gdy jednak spełnili toast 

za rzekomą 
B książę postanowił się ożenić. Jego żoną, wbrew woli stryjów, została zła ale piękna 

księżniczka z sąsiedniego kraju. Książęca para rządziła źle: 
C zgodę, wszyscy jak jeden mąż padli bez życia na 
D poddani cierpieli biedę, kraj był w niebezpieczeństwie, a oni większość czasu spędzali 

na przyjemnościach i zabawach. Oburzeni stryjowie 
E błyskawice, a do komnat wdarły się setki, a nawet tysiące małych myszy. Chmara 

gryzoni rzuciła się na oniemiałą z przerażenia książęcą parę i pożarła oboje w 
okamgnieniu. 

F władca i na krzywdę ludzką nieczuły. Żył rozrzutnie trwoniąc majątek na ucztach i 
hulankach. Nie podobało się 

G zadośćuczynienia zaproszono do Kruszwicy wszystkich krewnych na pojednawczą 
ucztę. Uradowani cudowną przemianą księcia, stryjowie tłumnie 

H na szalony pomysł! Wkrótce po całym kraju rozesłano gońców z przeprosinami za 
dotychczasowe krzywdy i w ramach 

I ziemię. Wino, które im podano było zatrute. Popiel i jego 
J to stryjom, którzy go na tron powołali. Popiel jednak nie słuchał ich rad i napomnień. 

Pewnego razu pyszałkowaty 
K Tymczasem nad Kruszwicę nadciągnęły czarne chmury. W pewnej chwili niebo 

rozcięły 
L żona nie posiadali się z radości. Ciała otrutych wrzucono do jeziora Gopło i dalej się 

bawiono. 
M Dawno, dawno temu rządził na zamku w Kruszwicy książę Popiel. Zły to był 
N zagrozili Popielowi, że jeśli się nie zmieni, to pozbawią go tronu. Przestraszony książę 

wpadł 
 
 

 
 

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. 

M              
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III. Dobierz do pytań dziennikarki odpowiednie odpowiedzi Wojciecha Manna – 
dziennikarza muzycznego Programu III Polskiego Radia oraz prezentera telewizyjnego  
i satyryka. Ostatnio obchodził on swoje 60 urodziny i z tej okazji udzielił wywiadu. 
Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Uwaga! Jedna 
odpowiedź jest zbędna. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Pytania dziennikarki: 
0. Jak to jest starzeć się w show-biznesie? 
19. Podkreśla pan, że trzeba uważać, żeby nie być infantylnym, ale gdy widzę pana 

w programie „Duże dzieci” w hawajskiej koszuli, mam wrażenie, że trudno pana zupełnie 
poważnie potraktować? 

20. W muzyce czas płynie inaczej? Trzeba gonić za nowinkami? 
21. Nie frustruje pana ulotność radia? 
22. Ale magia szklanego ekranu też pana wessała? 
23. A Chopina, Czajkowskiego pana słucha? 
24. To prawda, że pan jest niedoszłym saksofonistą? 
 
Odpowiedzi Wojciecha Manna: 
A Muzyka jest dobrym sposobem na oszukanie czasu. Gdybym chciał iść za modą, byłbym 

ciężko doświadczony, bo mi się wiele rzeczy nie podoba, a tak mogę się schować w tę 
muzykę, która trwa, a ja ją lubię. Muzyka daje dystans. 

B Niebezpiecznie, bo można się zagapić. Właśnie przyszedł taki moment, że zastanawiam się, 
czy nie przekraczam granicy śmieszności w stroju, zachowaniu. Na szczęście barometrem 
są reakcje publiczności, słuchaczy. Na razie nie spotkałem strasznej krytyki. 

C Jest taki syndrom i to jest koszmarne. Jak gdzieś wchodzę, wszyscy się spodziewają, 
że będę leczył. Czy gdy się spotyka znanego boksera, to należy się spodziewać, że dojdzie 
zaraz do walki? Lubię swoją pracę. Lekarzem jestem z powołania, ale przesady! 

D To było moje marzenie: błyszczący saksofon, rozmarzony wzrok kobiet, a ja dmę... 
Ale jedyny instrument, który został mi zakupiony, to gitara produkcji krajowej. Niestety, nie 
dało się na niej grać, nawet gdybym miał talent. Zniechęciłem się po kilku dniach, bo palce 
miałem we krwi. 

E Eee, ta koszula to tylko kostium. Niech mi pani wierzy, nie staram się na siłę być młody. 
Tak naprawdę bardzo pilnuję tak zwanej „różnicy pokoleniowej”. Jestem poważnym 
człowiekiem i większość ludzi to docenia. 

F Kiedyś mnie frustrowało, że to wszystko znika w eterze, ale ja je tak lubię! Poza tym, 
proszę pani, wszystko jest ulotne. Życie jest ulotne. Kocham radio i jestem wdzięczny, 
że przez lata mogłem tam pracować. 

G Miałem złe doświadczenia z operą. Raz byłem z narzeczoną i zapomniałem, że do tylnej 
kieszeni spodni wsadziłem czekoladę, żeby nią poczęstować koleżankę w antrakcie. Bardzo 
się potem dziwiła owa dziewczyna, że spocony stałem całą przerwę tyłem do ściany.
A z „Jeziora łabędziego” wyszedłem za wcześnie i dopiero w taksówce uświadomiłem 
sobie, że ten łabędź nie umarł i w szatni było jakoś tak pusto. Po tych doświadczeniach nie 
pałałem miłością do muzyki poważnej. 

H W telewizji wszystko jest większe. Większe pieniądze, szybsza sława, ale też większe 
zawiści i boleśniejsze upadki. Niesprawiedliwe jest to, że człowiek cztery razy przeczyta 
pogodę i jest bardziej znany niż radiowiec z dwudziestoletnim stażem. 

 
 
 

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

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
B       
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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. 
 
Najbardziej perspektywiczną grupą konsumentów w Polsce są osoby powyżej 65 roku życia. 
Obecnie emerytów jest już ponad 5 milionów. Polskie społeczeństwo starzeje się. Według 
prognozy demograficznej GUS, w 2010 roku ponad 42 proc. Polaków będą stanowiły osoby 
w wieku powyżej 45 roku życia, a w 2025 roku - już połowa społeczeństwa będzie w tym 
wieku. 
Jest to sygnał dla handlu, producentów, usługodawców, by w większym stopniu nastawiali się 
na potrzeby ludzi starszych. 
W 2006 roku gospodarstwa domowe emerytów dysponowały już kwotą 60 miliardów złotych. 
Oznacza to, że ich dochód na osobę był wyższy niż gospodarstwa pracowników, rolników czy 
rencistów. Dochody emerytów ustępują tylko grupie gospodarstw domowych osób 
pracujących na własny rachunek. 
Z badań wynika, że ludzie po 65 roku życia, to najszybciej zwiększająca się grupa 
konsumentów o rosnących możliwościach. 
Badanie wykonane w latach 2006-2007 wykazało, że obecni emeryci nie wydają pieniędzy 
pochopnie i unikają ryzyka, szukają korzystnej ceny, ale coraz częściej też odpowiedniej 
jakości. Starsi ludzie oczekują ofert produktów odpowiadających ich potrzebom. Mimo, że są 
ostrożni wobec nowości, to oczekują nowych propozycji. 
Osoby w wieku od 56 do 65 lat chcą już inaczej żyć niż obecni seniorzy. Chcą być dłużej 
aktywni i korzystać w większym stopniu z uroków życia; na przykład wyjazdów 
turystycznych. U przyszłych emerytów można zauważyć też zmianę stylu konsumpcji. Więcej 
kupują tak zwanej zdrowej żywności, mrożonek i produktów dietetycznych. 
 
 

0. Najbardziej perspektywiczną grupą konsumentów w Polsce są osoby: 
A) powyżej 56 roku życia 
B) powyżej 65 roku życia 
C) poniżej 65 roku życia 
D) poniżej 56 roku życia 
 
25. W 2025 roku połowę społeczeństwa polskiego będą stanowiły osoby w wieku: 
A) poniżej 45 roku życia 
B) poniżej 35 roku życia 
C) powyżej 45 roku życia 
D) powyżej 65 roku życia 
 
26. Emeryci są bogatsi od: 
A) kucharzy, filmowców i rolników 
B) rolników i rencistów 
C) osób pracujących na własny rachunek 
D) urzędników państwowych i rencistów 
 
27. Badanie wykonane w latach 2006-2007 wykazało, że obecni emeryci: 
A) wydają pieniądze pochopnie 
B) kupują produkty wysokiej jakości w korzystnej cenie 
C) lokują pieniądze w banku 
D) są nieszczęśliwi gdyż nie ma na rynku odpowiednich dla nich produktów 
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28. Ludzie starzy są ostrożni i nieufni wobec: 
A) robienia zakupów w hipermarketach 
B) zawierania związków małżeńskich 
C) własnych wnuków 
D) nowości, ale paradoksalnie czekają na nie 
 
29. Osoby w wieku od 56 do 65 lat chcą: 
A) korzystać z uroków życia 
B) zjadać więcej słodyczy 
C) inwestować w nieruchomości 
D) uprawiać sport 
 
30. Przyszły emeryt chętnie kupi: 
A) produkty AGD i RTV 
B) odzież 
C) sprzęt sportowy 
D) zdrową żywność 

 

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

B       

 

 

 

25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért

      6  



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 8 / 8 2010. május 25. 
0812 

Lengyel nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

 

 
  

maximális 
pontszám
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pontszám 

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

 IV. feladat 6  
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Olvasott szöveg értése      
    

      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ....................................  Dátum:  .................................  
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók  

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

przyznać się – przyznawać się            spełnić - spełniać 

uzależnić się – uzależniać się              wydać - wydawać 

pojawić się – pojawiać się                   poddać się – poddawać się (0) 

poczuć się – poczuwać się 

 

Wbrew powszechnym opiniom nie tylko kobiety ulegają zakupom bez opamiętania  

i bezwolnie poddają się (0) modzie, niezależnie od kosztów, ale również mężczyźni są 

skłonni wydawać spore pieniądze na modne ubrania. 

Jak pokazały badania z 2004 roku, ponad 6% badanych kobiet i 5,8% badanych mężczyzn 

________________________(1) do zakupoholizmu – kupowania modnych ciuchów. Badania 

te przekonują, że skutkiem takiego impulsywnego nabywania dóbr materialnych jest chęć,  

by przez chwilę ____________________(2) lepiej. _______________________(3) od emocji 

towarzyszach kupowaniu. Nabyte ubrania, ______________________(4) funkcje 

„polepszaczy” naszego „ego”. Czujemy się zafascynowani, szczęśliwi w momencie 

kupowania, cieszymy się, że nas stać na modne ubranie, że możemy pochwalić się nimi  

przed znajomymi. Niestety te miłe uczucia pojawiają się tylko na początku, albowiem  

po zrobieniu zakupów _____________________(5) poczucie winy, które męczy nas i dręczy, 

że znowu nie opanowaliśmy się i ____________________(6) za dużo pieniędzy na kolejny 

ciuch. W końcowym etapie czujemy więc złość na siebie i na drugi idziemy po kolejne 

zakupy by zagłuszyć wyrzuty sumienia. 

Niewolnicy mody są uzależnieni od kupowania kolejnych ubrań, „łapania okazji”  

czy kupowania topowych kolekcji w danym sezonie. Dla tych osób bowiem, moda odgrywa 

istotną rolę w ich życiu i chętnie poddają się jej nakazom i trendom. Ostatnio w Polsce panuje 

moda na „bycie modnym”, „dobrze ubranym”, „bogato ubranym”. Łatwo wpadamy w tę 

pułapkę przymusu bycia modną-modnym i posiadania luksusowych ubrań. 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. max. elért 
      6  
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II. Czasowniki w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie trybu rozkazującego. Pisz 
bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare 
pola. 

 
 
Mama: Janku, posprzątaj (0) (posprzątać) pokój! 

Janek: Mam już tego dość! Codziennie powtarzasz to samo: „_____________(7) (zrobić) to! 

Nie _________________(8) (robić) tego!” 

Mama: Janku nie _________________(9) (krzyczeć) tak głośno! 

Janek: Właśnie! „ ________________(10) (być) cicho,_________________(11) (uczyć się), 

______________(12) (umyć) ręce przed jedzeniem, nie ______________(13) (jeść) 

palcami!” Ciągle to samo! 

Mama: _________________(14) (dać) spokój! Nie _________________(15) (gniewać się). 

Ja chcę tylko twojego dobra! 

Janek: Ciągle to samo! Mamo, proszę Cię _________________(16) (przestać) już! Postaram 

się być wzorowym synem, ale od jutra. Teraz muszę biec do szkoły, bo już jestem spóźniony. 

Cześć Mamo! 

 

 

 

 

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. 

 
Kilka dni temu pojechaliśmy na (0) wycieczkę, gdyż chcieliśmy zobaczyć Wyżynę 

Krakowsko-Częstochowską. O zachodzie słońca urządziliśmy sobie wspaniały piknik 

__________(17) ognisku w dolinie. __________(18) okolicach Ojcowa, które są uważane 

__________(19) najpiękniejszą część tej wyżyny, spędziliśmy wiele godzin. Kiedy 

wysiedliśmy __________(20) autobusu, dech nam zaparło z wrażenia. Ponieważ dzień był 

bardzo mglisty, nie mogliśmy pójść na Zamkową Górę _________(21) ruin zamku  

w Ogrodzieńcu. Nasz nauczyciel opowiedział nam, że w tej okolicy występują rzadkie 

gatunki roślin. O słynnej brzozie, która nie rośnie w żadnym innym miejscu na świecie, już 

kiedyś czytałem. W trawie widzieliśmy żmije, __________(22) którymi ostrzegał nas 

przewodnik. Chłopcy stwierdzili, że najciekawiej było w grocie Łokietka. 

_________(23) tego czasu zmieniłem zdanie na temat wycieczek, wcześniej ich nie lubiłem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

na        
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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. 

 

Eurydyka, ukochana żona Orfeusza, była leśną nimfą (0) (leśna nimfa). Pewnego dnia 

spotkał ją słynny pasterz Aristajos i zachwycony urodą ______________________(24) 

(młoda kobieta), zaczął ją ścigać. W czasie ucieczki Eurydyka nadepnęła  

na _________________________(25) (jadowity wąż) , który ukąsił ją śmiertelnie. 

Oszalały z bólu Orfeusz zdecydował się zstąpić w mroczne otchłanie Hadesu i zmusić 

władców _____________________________________(26) (świat podziemny) do oddania 

_______________________(27) (piękna Eurydyka). Nielicznym udało się rzucić wyzwanie 

władcom świata zmarłych i wyjść z tego bez szwanku. [...] Wiotki i wątły Orfeusz nie 

dysponował siłą Heraklesa, miał on jednak swą ___________________(28) (cudowna lira), 

na którą zawsze mógł liczyć. Gdy tylko uderzył w struny i zaczął swą pieśń, piekielny pies, 

Cerber, dziwnie złagodniał, straszliwe Erynie wzruszyły się do łez; ustały na chwilę wieczne 

cierpienia _________________(29) (sławni grzesznicy): zatrzymało się ogniste koło Iksjona, 

przestał się toczyć kamień Syzyfa, Tantal zapomniał na chwilę o głodzie i pragnieniu,  

a Danaidy o swej _____________________(30) (beznadziejna praca). Królujący  

w podziemiu Hades i Persefona nie byli w stanie odmówić błaganiom Orfeusza i postanowili 

zwrócić mu żonę, pod jednym wszakże warunkiem: w drodze do świata ludzi Eurydyka 

będzie szła za Orfeuszem, któremu nie będzie wolno ani na chwilę się obejrzeć. 

Michał Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji 
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V. Podane w nawiasach kwadratowych liczebniki zapisz słownie w poprawnej formie 
gramatycznej. Pisz starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic 
wpisywać w szare pola. 
 

Siedem [7] (0) kilogramów! Tyle ważą noworodki - rekordziści! Rodzą się na całym świecie, 

między innymi w Chinach, ale i w Polsce. 

Światowy rekord padł w filmie „Miś” Stanisława Barei. W pamiętnej scenie przy kasach  

na lotnisku, Ryszard Ochucki wpycha się do kolejki metodą „na dziecko”. Mówi, że żona 

właśnie urodziła, a synkowi na dobrą wróżbę chce kupić bilet. Na pytanie lekarza pediatry 

również stojącego w kolejce, ile waży syn, odpowiada: ___________________ [12] (31) 

kilogramów. Taki bobas jeszcze się nie urodził, a używając nomenklatury z „Misia” - nasza 

władza nie ma aż tak słusznej linii. Rekordowo wielkie dziecko urodziła 

______________________ [40]-letnia (32) Chinka - przez cesarskie cięcie. Chłopczyk 

ważył 7 kilogramów i mierzył _________________________ [63] (33) centymetry! Również 

Polska, mimo niskiego przyrostu naturalnego, może się poszczycić noworodkiem - gigantem. 

Dla Kacpra ze Szczecina zabrakło skali na urządzeniu do badań USG. Skala kończyła się  

na pięciu kilogramach. Chłopiec, który dziś ma prawie dwa miesiące, gdy się urodził, ważył 

7,130 kg. Bobas zadziwił wszystkich lekarzy, położne, a najbardziej rodziców. 

Prawdopodobnie jest największym noworodkiem urodzonym w Polsce. Noworodki ważą 

przeciętnie od 3 do _____________________ [4] (34) kg, a wagę 7 kg osiągają zwykle  

w wieku dwóch miesięcy. Okazuje się, że duży znaczy zdrowy... Dzieci, które rodzą się  

z niedowagą, są o _________________________ [50] (35) procent bardziej narażone  

na problemy psychiczne w dorosłym życiu, niż ich ciężsi rówieśnicy. Tę prawidłowość 

zaobserwowali ___________________ [3] (36) brytyjscy badacze. 
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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:  ...........................................  
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 
 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! 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt  
egész 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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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. Rysowanie szlaczków, kółeczek a nawet serduszek, może pomóc w 
zapamiętywaniu różnych treści. To pewien sposób notowania. (+)

1. Linią falowaną podkreślamy ważny fragment, który trzeba wykuć by zabłysnąć 
cytatem przy odpowiedzi.  

2. Wygląd głównego bohatera oznaczamy krzyżykiem.  

3. Znakiem zapytania oznaczamy zdanie, z którym absolutnie się zgadzamy.  

4. Uwagi, przemyślenia do fragmentu tekstu najlepiej zaznaczać na marginesie.  

5. Robiąc notatki na marginesie książki zawsze pisz ładnie, składnie, pełnymi 
zdaniami.  

6. Każdy tekst musisz chwalić, nie wolno ci z niczym polemizować!  

7. W marginesowych notatkach pisz też co myślisz na temat danego fragmentu, 
postaci, zdarzenia, słów. Możesz stawiać oceny, przyznawać punkty.  

8. Przy fragmencie, który uznałeś za nieważny, postaw na marginesie na przykład 
minus.  

9. Książka to jedna z dziesięciu muz!  

10. Robiąc notatki w książkach używaj miękkich ołówków, łatwo je potem wytrzeć 
gumką.   

 
  
 
 

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”. Pisz starannie! 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

Kraków, dawna stolica Polski dziś stanowi centrum nauki i prężnie rozwijający się ośrodek 
gospodarczy. Jest miejscem gdzie tradycja (0) w harmonijny sposób łączy w się  
ze współczesnością. Gdzie dbałości o wielowiekowe dziedzictwo towarzyszy rozwój 
____________________________(11) technologii. 
Kraków jest drugim po Warszawie centrum naukowo-badawczym. W 750 tysięcznym mieście 
kształci się dziś 160 tysięcy młodych ludzi. Działa tu 18 wyższych _________________(12). 
W tym tak znakomite jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia 
Ekonomiczna, czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Profesjonalna dobrze 
______________________(13) kadra stanowi, znakomite zaplecze dla biznesu.  
Z powodzeniem funkcjonuje w mieście Krakowski Park Technologiczny gdzie ulokowane są 
firmy z branży internetowej i ___________________________(14). Na przykład ma tu 
siedzibę centrum badawcze słynnej firmy Google. 
Kraków to miasto ludzi młodych, 60% mieszkańców to osoby poniżej 45 roku życia, a stopa 
bezrobocia pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Miasto jest ___________________(15) 
wielu wyjątkowych dzieł sztuki, obiektów __________________________(16) i pamiątek 
historycznych. W Krakowie znajduje się jeden z najstarszych w Europie uniwersytetów, 
słynny Uniwersytet Jagielloński. U stóp ______________________(17) tworzą najwybitniejsi 
artyści, spotykają się poeci, a na międzynarodowych sympozjach debatują naukowcy z całego 
niemal świata. Nigdzie w Polsce nie ma tak bogatej oferty imprez kulturalnych  
i ______________________(18). Samych festiwali odbywa się tu rocznie ponad czterdzieści 
w tym tak poważne jak Międzynarodowy Festiwal Kultury Żydowskiej czy słynne Triennale 
Grafiki. W ciągu ostatnich 10 lat w obrębie zabytkowego centrum i na Kazimierzu pojawiły 
się setki stylowych kawiarenek, pubów i restauracji. Działają w nich teatry i kabarety, 
koncertują znani muzycy jak choćby Tomasz Stańko. 
Na terenie Krakowa i w jego pobliżu usytuowanych jest wiele pięknych terenów 
rekreacyjnych. Można tu uprawiać praktycznie wszystkie dziedziny sportu począwszy  
od tenisa, jazdy _________________(19) aż do gry w paintbool.  Szybkie wygodne 
połączenie __________________________(20) z Warszawą oraz dobrze funkcjonujący port 
lotniczy łączący Kraków z  wieloma europejskimi miastami, sprawiają, że miasto jest chętnie 
odwiedzane przez turystów. Rocznie pojawia się ich w Krakowie ponad 5 milionów. 
Przyciąga ich przyjazny duchowy klimat miasta oraz liczne imprezy kulturalne rangi 
międzynarodowej. 
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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. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

B         

 
0.Wieczór wigilijny dla Polaków jest: 
A) przykrym wspomnieniem 
B) najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem w roku 
C) takim samym wieczorem jak pozostałe 364 wieczory w roku 
D) atrakcją sezonu narciarskiego 
 
21. Słowo „wigilia” pochodzi z języka: 
A) łacińskiego i oznacza czuwanie 
B) greckiego i oznacza dobrą wróżbę 
C) węgierskiego i oznacza gwiazdę 
D) angielskiego i oznacza dobrą wiadomość 
 
22. Wolne miejsce przy wigilijnym stole jest dla: 
A) przygodnego gościa oraz wyraża pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt 
spędzić z nami 
B) zwierząt domowych 
C) świętego Mikołaja 
D) zmartwychwstałego Chrystusa 
 
23. Wieczerzę wigilijną rozpoczynało się, gdy: 
A) wybiła północ 
B) spadł pierwszy śnieg 
C) na niebie ukazywała się pierwsza gwiazda 
D) zachodziło słońce 
 
24. Łamanie się opłatkiem to: 
A) najważniejszy zwyczaj świąt Wielkanocnych 
B) najważniejszy i kulminacyjny momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce 
C) zapomniany zwyczaj Andrzejkowy 
D) wyjątkowy zwyczaj dotyczący 29 lutego (co 4 lata!) 

 
 
25. Według wigilijnej tradycji, ilość potraw powinna być: 
A) stała, ale co roku powinno zmieniać się menu 
B) parzysta 
C) nieparzysta 
D) nie mniejsza niż osiem ale też nie większa niż piętnaście 
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26. Wieczerza wigilijna w chłopskich domach składała się z: 
A) pięciu lub siedmiu potraw 
B) dziewięciu lub jedenastu potraw 
C) dwunastu potraw 
D) dwudziestu potraw 
 
27. Wigilię otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych: 
A) jarzynowa lub rosół 
B) barszcz czerwony z uszkami lub zupa grzybowa 
C) ziemniaczana lub żurek 
D) ogórkowa 
 
28. Najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź królu anielski” pochodzi z: 
A) 966 roku 
B) 1040 roku 
C) 1214 roku 
D) 1424 roku 
 

 
 

 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. max. elért 

        8  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2010. május 25. 
0812 

Lengyel nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

 

 

 
  

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 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ..................................  Dátum:  ...............................  
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
 

 
Ebben a vizsgarészben nyomtatott szótár használható! 
Mielőtt a feladatokat megoldaná, figyelmesen olvassa el az utasításokat! 
Jó munkát! 
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Zadanie I. 
 (Musisz zrobić koniecznie) 

Zaproszenie jest to zaproponowanie komuś wzięcia udziału w jakimś zdarzeniu towarzyskim, 

zrobienia czegoś, skorzystania z czegoś. Prośba taka może być sformułowana na piśmie  

lub wypowiedziana. Ważne jest to, do kogo skierowana jest prośba o przybycie i jaki 

charakter posiada wydarzenie. Może to być zaproszenie na ślub, urodziny, imieniny, zabawę 

towarzyską, prywatkę lub bal. Ale może to być zaproszenie na uroczystość kulturalną, 

wystawę lub inne oficjalne spotkanie. Formą znacznie bardziej rozpowszechnioną jest 

zaproszenie pisemne. Wygląd czy styl pisania zaproszenia różni się w zależności od adresata 

lub/i od okoliczności. Pisemne zaproszenia mają dwie formy. Mogą być wyrażone 

zwyczajnym listem bądź sformalizowanym drukiem. 

Wybierz jedną z form i napisz zaproszenie na dowolny temat do dowolnej osoby. 
 

Pisząc swoje zaproszenie powinieneś uwzględnić: 
 

- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zapraszającej, (w przypadku zaproszeń służbowych, 

dyplomatycznych, rządowych) 

- określenie okazji, z jakiej organizowana jest impreza (spotkanie) 

- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zapraszanej (w przypadku zaproszeń służbowych, 

dyplomatycznych, rządowych) 

- imię i nazwisko osoby zapraszanej (w przypadku zaproszeń rodzinnych można wpisać 

stopień pokrewieństwa) 

- określenie charakteru imprezy (spotkania) 

- czas trwania 

- informację o wymaganym stroju 

- prośbę o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia: R.S.V.P., regrets only, z prośbą o potwierdzenie  

- program imprezy (spotkania) 

 

Pamiętaj! 

Twoje zaproszenie musi zawierać 120-150 słów i mieć odpowiednią formę graficzną. 
 

Tekst zaproszenia rozpocznij pisać na następnej stronie. 
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Zadanie II. 
 
UWAGA! Wybierz i napisz tylko jedno zadanie, A lub B i zrób je obowiązko.   
 
A/ 

Wydawnictwo „Turystyka” zaproponowało Ci wakacyjną pracę. Będziesz pisał tekst  

do nowego przewodnika po Europie. Tekst musi zawierać 200 – 250 słów. 

Wakaty mają w dziale „Góry” i „Miasta”. Sam musisz zdecydować o czym chcesz pisać. 
 

Jeśli wybierzesz „Góry” to napisz tekst uwzględniając następujące rzeczy: 

- podaj nazwę pasma górskiego, które opisujesz (tylko jedno pasmo górskie!) 

- zaznacz gdzie się znajduje to pasmo gór 

- w jaki sposób powstało 

- jak jest rozległe (jak duże) 

- podaj nazwę i wysokość najwyższego szczytu tych gór 

- opisz faunę i florę 

- wymień rezerwaty i parki narodowe znajdujące się w tym paśmie górskim 

- opisz lub wymień miasta i wsie (największe i najbardziej znane) znajdujące się na tym 

terenie 

- odnieś się do historii tego terenu 

- wymień sławnych ludzi przebywających w tych górach 

- wspomnij o turystyce i rekreacji na tym terenie 

- zaproś (nakłoń) do odwiedzenia tych gór 

B/ 

Jeśli wybierzesz „Miasta” to napisz tekst uwzględniając następujące rzeczy: 

- podaj nazwę miasta, które opisujesz (tylko jedno miasto opisz!) 

- zaznacz gdzie się ono znajduje 

- napisz jak powstało (kto i na jakim prawie je założył) 

- opisz dawny charakter miasta (przedstaw jego historię i słynnych ludzi, którzy byli z nim 

związani) 

- napisz co dziś jest najważniejsze dla miasta i podaj kierunki jego rozwoju 

- wymień atrakcje turystyczne i scharakteryzuj je 

- zachęć do odwiedzenia opisywanego miasta 

Jeśli nie masz prawdziwej wiedzy na temat gór ani miast europejskich wpisz fikcyjne 

dane, to nie obniża wartości pracy! 
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Wpisz literę wybranego tematu:  
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pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 

Feladat Értékelési szempont maximális  
pontszám 

elért 
pontszám 

I. 

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

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  

Összesen 20  
IV. Íráskészség pontszáma 30  
    
    
     
  javító tanár  
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