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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 

 
 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2010. május 25. 
1011 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
I. Przeczytaj tekst. W tabeli, zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
Bursztyn, uważany powszechnie za kamień szlachetny, w rzeczywistości jest skamieniałą 

żywicą drzew iglastych. Jest ciepły i miły w dotyku, a po ogrzaniu w dłoni wydziela 

przyjemny zapach. W słodkiej wodzie opada na dno, ale w słonej pływa. Jego nazwa 

pochodzi z języka niemieckiego (Bernstein) i oznacza płonący kamień. Znany jest także jako 

jantar, amber, elektron. Swą urodą zachwycał ludzi od najdawniejszych czasów, dlatego  

z powodzeniem wykorzystywany jest do wyrobu eleganckiej biżuterii. Choć na świecie 

występuje aż w 60 odmianach, to za najbardziej cenioną uważany jest bursztyn bałtycki, 

zwany sukcynitem, a potocznie – złotem północy. Jego wiek szacowany jest na około  

40 milionów lat. Można go znaleźć wzdłuż południowego wybrzeża naszego morza –  

od Danii po Łotwę. Największe złoża ciągną się od Chłapowa (Polska) po Półwysep 

Sambijski (obwód kaliningradzki). Największy znaleziony okaz o wadze 9,75 kg znaleziono 

w 1860 r. w okolicach Kamienia Pomorskiego. Dziś znajduje się on w kolekcji Muzeum 

Przyrodniczego Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie. 

Angora nr 1, 03.10.2009 
 
 

0. Bursztyn nie jest kamieniem, tylko skamieniałą żywicą drzew iglastych. (+) 
1. Bursztyn po ogrzaniu w dłoni wydziela przyjemny zapach.  
2. Bursztyn w słodkiej wodzie pływa.  
3. Nazwa bursztyn pochodzi od angielskiego słowa Bernstein.  
4. Bursztyn bałtycki, zwany jest potocznie – złotem północy.  

5. Największy Bursztyn znajduje się w kolekcji Muzeum Przyrodniczego 
Uniwersytetu im. Humboldta w Kamieniu Pomorskim.  

 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. max. elért 
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II. Połącz opisy z tematami. 
Odpowiednie litery wpisz w tabelkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

A Klasyczna mała czarna to kreacja, którą co roku wybiera duża część przyszłych 
maturzystek. I słusznie, bowiem uniwersalna i ponadczasowa forma niezmiennie 
wpisuje się w trendy i dodatkowo bardzo podkreśla kobiece kształty. Dobrze 
uzupełni ją elegancki i makijaż: oczy podkreśl czarną kredką tuż przy linii rzęs 
(możesz utrwalić delikatnie czarnym cieniem) i mocno wytuszuj rzęsy. 

B Urlop należy się każdemu pracownikowi, jednakże wątpliwości pojawiają się 
w momencie, kiedy trzeba wyliczyć ile w rzeczywistości dni nam przysługuje. 
Kodeks pracy jasno to określa, ale nie jest tak łatwo, jakby mogło się wydawać. 

C Tak zwana kurtka szwedka, poznajemy ją po ściągaczu i zapinanym na suwak 
„golfie”, w nowoczesnej wersji ma puchowe rękawy. Reszta pozostaje ładnie 
dopasowana, dzięki czemu nie pogrubia talii. Mimo wszystko taka kurtka 
eksponuje krągłości, zwłaszcza zbyt masywne ramiona i plecy. 

D Świece pozwalają się zrelaksować, stworzyć romantyczną atmosferę czy łagodnie 
oświetlić pomieszczenie. Okazuje się jednak, że opary z wosku parafinowego, 
najpopularniejszego i najtańszego wosku na świece, mogą być toksyczne, 
a podobno i rakotwórcze. 

E Coraz więcej z nas codziennie przez osiem godzin wpatruje się w ekran komputera. 
Potem wracamy do domu i siadamy przed telewizorem albo... ponownie 
przy komputerze, aby pograć, albo poczatować ze znajomymi. Nic dziwnego, 
że wieczorem skarżymy się na zmęczenie oczu. 

F Spożycie mleka i nabiału nie tylko sprzyja zdrowiu kości, ale ma także związek 
z występowaniem i przebiegiem chronicznych chorób. Czy nasilona konsumpcja 
mleka zwiększa szanse na przeżycie? Wierzymy, że zwiększa. Nie znaleźliśmy 
dowodów, że picie mleka może zwiększyć szanse rozwoju jakiejś choroby. 

G Kino zaprasza nas na nową bajkę, w której marzenia się spełniają. Głosów 
do polskiej wersji językowej udzielą: Piotr Gąsowski, Anna Dymna, Stefan 
Friedmann i Stanisława Celińska. 

H Focus trzeciej generacji będzie prawdziwym modelem globalnym. Do roku 2012 
podwozie samochodu i poszczególne elementy mechaniczne posłużą jako baza 
do produkcji nawet 10 różnych wersji tego modelu. 

I Mięso pokrój na cienkie paski. Wymieszaj z odrobiną sosu sojowego, wyciśniętym 
czosnkiem i pieprzem. Cebulę pokrój i razem z mięsem podsmaż na oliwie. 
Do bulionu wrzuć śliwki i pokrojoną włoszczyznę. Gdy warzywa zmiękną, lekko 
je zmiksuj. Dodaj podsmażone mięso i duś na wolnym ogniu. Pod koniec dopraw 
do smaku solą, pieprzem i sosem tabasco. 

 
Fragmenty tekstów prasowych cytowanych za portalem www.wp.pl oraz www.polki.pl (12.01.2010 r.) 
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0. Puchowa „szwedka” 

6. Pij mleko, będziesz nie tylko wielki, ale także zdrowy! 

7. Uwaga! Świece są trujące! 

8. Wieprzowina w sosie śliwkowym 

9. Dbaj o oczy! ABC komputerowca 

10. „Księżniczka i żaba” 

11. Makijaż na studniówkę 

12. Motoryzacja 

13. Kodeks pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. max. elért 
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0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

C         
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III. Podane fragmenty zdań poukładaj w logicznej kolejności.  
Odpowiednią literę wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

A dach, by dostać się do środka przez komin. 
Nie wiedział, że świnki w kominku rozpaliły ogień, wpadł więc prosto do 

B 
wściekły, gdy zobaczył, że świnkom udało się schować w domku z cegły. Mimo, 
że dmuchał i chuchał najmocniej, jak umiał, domek z cegły ani drgnął. Wtedy 
wspiął się na 

C dwie najmłodsze świnki rozpoczęły budowę swoich nowych domów, tym razem 
były one z cegły. 

D 
ogniska. Wyskoczył z wrzaskiem z domku i uciekł gdzie pieprz rośnie. A trzy małe 
świnki śmiały się głośno. 
Następnego dnia 

E 
chatce brata. 
Ale zły wilk pobiegł za nią. Gdy stanął przed domkiem z patyków i drewna, 
dmuchnął jeszcze mocniej i chatka 

F 
wilk. Postanowiły więc zbudować sobie domki, aby schronić się w nich przed 
groźnym wilkiem. 
Dwie 

G Były sobie raz trzy małe świnki. Pewnego dnia usłyszały, że w okolicy grasuje 
wielki, zły 

H młodsze, bardzo leniwe świnki postawiły swoje chatki z siana i patyków. Kiedy 
młodsze rodzeństwo bawiło się i żartowało, najstarsza pracowita 

I zjeść. Dmuchnął z całej siły i chatka z siana rozpadła się w mgnieniu oka. Świnka 
uciekła, by schronić się w drewnianej 

K świnka budowała solidny dom z cegły. 
Wkrótce nadszedł zły wilk. Poszedł do domku najmłodszej, bo chciał ją 

L 
rozpadła się tak, jak poprzednia. Na szczęście obu świnkom udało się uciec 
do domku najstarszego, pracowitego brata. 
Wilk był 

 
„Trzy małe świnki”, przekład K.M.Wiśniewski, Wydawnictwo Olesiejuk, 2009 

 
 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

G           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. max. elért 
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IV. Wybierz poprawną odpowiedź i wpisz ją do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
0. Chemia to nauka zajmująca się badaniem: 

A/ właściwości, składu oraz budowy substancji, ich otrzymywaniem i 
reakcjami, które między nimi zachodzą 
B/ chorób serca 
C/ tańca z gwiazdami 

24. Językoznawstwo to nauka zajmująca się badaniem: 
A/ długości życia delfinów 
B/ istoty, budowy i rozwoju języka 
C/ anonimowości wśród małp 

25. Matematyka to nauka dostarczająca narzędzi do: 
A/ poznania literatury pięknej 
B/ gotowania smacznych potraw 
C/ otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń 

26. Logopedia to nauka o:  
A/ ślubach 
B/ malowaniu obrazów 
C/ kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i doskonaleniu jej 
w późniejszym czasie 

27. Zoologia to nauka o: 
A/ parkach narodowych 
B/ zwierzętach 
C/ kupowaniu samochodów 

28. Medycyna obejmuje całość wiedzy o: 
A/ o zdrowiu i chorobach człowieka 
B/ wróżkach i czarownicach 
C/ budowie komputerów 

29. Fizyka jądrowa zajmuje się badaniem: 
A/ gotowanych jaj na twardo 
B/ budowy i przemian jądra atomowego 
C/ stylów w architekturze 

30. Literaturoznawstwo to nauka o: 
A/ o pierwiastkach chemicznych 
B/ pochodzeniu dinozaurów 
C/ literaturze, wiedza o literaturze 

 
Internetowy Słownik języka polskiego, za: www.slowniki.onet.pl 

 
 
 
 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
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0. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ………………………..   Dátum: ……………………….. 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Lengyel nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1011 
  II. Nyelvhelyesség 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
  

II. Nyelvhelyesség 
 
 

Időtartam: 30 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

1
0

. 
m

á
ju

s 
2

5
. 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2010. május 25. 
1011 

Lengyel nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók  

 
 
 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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I. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, zachowując 
liczbę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
Studniówka to pierwszy bal (pierwszy bal)(0) w życiu _________________________ 

(każda dziewczyna)(1) u progu jej ___________________________ (dorosłe życie)(2). 

 Każda marzy, aby tej nocy poczuć się jak księżniczka! W końcu marzy o tym  

od _________________________ (początek szkoły)(3), a okazji, by ubrać się jak gwiazda 

nie ma wiele. Jeżeli chcesz poczuć się wyjątkowo, a twoje super 

__________________________ (zgrabne nogi)(4) są atutem, warto postawić na odsłaniającą 

je ____________________________ (sukienka koktajlowa)(5) lub gorset połączony  

ze spódnicą - bombką. 

W takim modelu sukienki dobrze jest _________________________ (dziewczyny niskie)(6)  

i wysokim, tym o budowie jabłka i bardzo wysportowanym. __________________________ 

(Intensywny kolor)(7) i model sukni podkreślający atuty twojej kobiecości to wszystko, 

czego potrzebujesz, aby już od _________________________ (pierwsza chwila)(8), kiedy 

wkroczysz na _______________________ (sala balowa)(9), wszystkie oczy były zwrócone 

na ciebie. Dobór dodatków nie będzie trudny – eleganckie kolczyki lub naszyjnik  

i minimalistycznie ułożone włosy gwarantują, że poczujesz się „jak milion dolarów”! Prosta 

stylizacja i pewność siebie sprawią, że tej nocy będziesz ______________________ 

(królowa balu)(10), która oczaruje wszystkich! 

 
www.wizaz.pl/Moda/Nowosci/Studniowka 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. max. elért 
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II. Z trzech bezokoliczników w nawiasie wybierz ten, który jest odpowiedni i zapisz go  
w poprawnej formie gramatycznej czasu teraźniejszego. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Gdy ulegamy grypowej panice, kupujemy (rysować, skakać, kupować) (0) maseczki, leki, 

witaminy. A często wystarczy przestrzegać zasad higieny. 

Oczywiście, żadne środki ochronne nie _________________ (móc, jeść, spać)(11) zastąpić 

szczepionki, jednak przestrzeganie podstawowych zasad higieny i ostrożność w kontaktach  

z osobami już zarażonymi pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji. Gdy 

nadchodzi czas kichania, lepiej unikać zatłoczonych miejsc. Unikaj też wizyt u znajomych, 

jeśli wiesz, że ich dziecko właśnie __________________ (skanować, leżeć, pić)(12) w łóżku 

z gorączką. Oczywiście ta zasada obowiązuje w obie strony. Gdy twoje dziecko ma katar  

i podwyższoną temperaturę, nie zapraszaj przyjaciółki na pogaduszki, a malucha nie posyłaj 

do przedszkola czy szkoły. Wychowawca twojego dziecka lub szkolna pielęgniarka i tak  

z pewnością odeślą je do domu, gdy zauważy u niego objawy grypopochodne, takie jak katar, 

gorączka, ból głowy czy dreszcze. Wirusy przenoszą się nie tylko drogą kropelkową,  

ale również kontaktową. Dlatego tak ważne jest częste mycie rąk. Kiedy 

____________________ (myśleć, smarować, jechać)(13) autobusem i trzymasz się uchwytu 

albo ________________ (robić, żyć, gotować)(14) zakupy i dotykasz w sklepie tych samych 

przedmiotów, co dziesiątki innych osób, na twoich rękach ______________________ 

(czytać, zostać, prasować)(15) zarazki. Zaraz po powrocie do domu lub biura umyj ręce pod 

bieżącą wodą z mydłem. Zrób to też po służbowym spotkaniu; nie wiesz czy osoba, której 

właśnie podałaś rękę jest zdrowa, czy przypadkiem w jej organizmie nie rozwija się infekcja. 

Co prawda wirusy poza organizmem człowieka ____________ (żyć, smażyć, czyścić)(16) 

krótko, ale nie na tyle, by nie zdążyć skorzystać z okazji i nie zaatakować nowej ofiary. 

 
www.polki.pl 
 
 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. max. elért 
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III. Odpowiednie przyimki wpisz do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 
Polną drogą jechał rybak i wiózł na saniach ryby. Za saniami biegł lis. Nos podniósł  

w górę i węszył, i wzdychał: 

- Jak smacznie pachną te ryby! Zjadłoby się, zjadło, gdyby z wozu spadło. 

Ale żadna rybka spaść nie chciała. 

Stanął lis pod (0) drzewem: myślał, myślał - aż wymyślił! 

Pobiegł ______(17) rzekę. Położył się na śniegu i udaje nieżywego. Nadjechał rybak. 

- Co to? Nieżywy lis? Będzie z jego futra ciepła czapka dla Pawła. 

Wziął rybak lisa _____(18) ogon i wrzucił go na sanie, chce zabrać _____(19) domu. 

Lis właśnie tego chciał! 

Wybrał sobie największą rybę i wyrzucił ją z sań. Zaraz potem sam, cicho zsunął się 

_____(20) drogę. Zrzuconą rybę złapał _____(21) zęby i pobiegł _____(22) nią do lasu. 

 
Janina Porazińska, Sprytny lis, w: Język polski 1, WSiP, Warszawa 1999, s.8 
 
 
 
 

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

pod       
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. max. elért 
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IV. Przymiotniki z tabeli wpisz w odpowiednie miejsca, w poprawnej formie 
gramatycznej. Dwa przymiotniki są zbędne. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

 

najnowsza, męski, skórzany, szafirowe, gotowane, żółte, 

modernistyczny (0), zaawansowana, sympatyczna 

 
 
Elegancja w połączeniu z modernistycznym(0) wzornictwem i użyteczność inspirowana 

wielkomiejskim stylem to cechy ______________(23) kolekcji ____________(24) zegarków. 

Kolekcja to propozycja skierowana do mężczyzny ceniącego zarazem klasycyzujące 

wzornictwo, jak i nowoczesną funkcjonalność. To zegarek dla osoby bardzo aktywnej, 

przebywającej w permanentnym ruchu – precyzyjnie planującej swój czas. Ułatwi to 

chronograf, umieszczony na przejrzystej tarczy i odmierzający czas w systemie  

24 godzinnym. Są na tarczy również dwa datowniki: pierwszy – wskazujący na półokręgu dni 

tygodnia, drugi – eksponujący dni miesiąca. 

Zegarki takie te nie tylko __________________(25) technologia, ale także dynamiczna 

stylistyka: mają one drapieżną kopertę, symetryczną tarczę z wyrafinowanym motywem 

zdobniczym, ________________ (26) pasek, a także akcenty z 18-karatowego 

___________________(27) złota. Zegarki charakteryzuje wodoszczelność klasy 10 ATM,  

co oznacza, że można w nich pływać. Tarczę osłonięto twardym, __________________(28) 

szkiełkiem, odpornym na zarysowania. 

 
www.wizaz.pl/Moda/Nowosci/zegarki 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. max. elért 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
 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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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  III. Hallott szöveg értése 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
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Fontos tudnivalók 

 
 

 

Ebben az összetevőben szótár nem használható! 

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

0. Córeczka prosi tatusia by dziś do przedszkola pojechali autobusem? (+) 

1. Córeczka mówi tatusiowi, że jazda samochodem jest nudna.  

2. Aby dojść na przystanek autobusowy, muszą iść obok czerwonego bloku.  

3. Córeczka jest ubrana w cienką letnią sukienkę, w kolorze bzu.  

4. Córeczka mówiąc „mały” bilet, ma na myśli bilet ulgowy.  

5. Córeczka skasowała bilet i ma o pięć dziurek.  

6. Kontrolerem biletów był mężczyzna.  

7. Córeczka nie chce dać biletu do kontroli.  

 
Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. max. elért 
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II. Zadanie drugie: 
 
Posłuchaj dialogu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy.  
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

Ala Dzień dobry panie profesorze. 
Prof. Dzień dobry Alu.  
Ala Spóźniłam się (0), bo padał śnieg zimą i jak co roku zaskoczył drogowców! 
Prof. Jak to zaskoczył? 
Ala Panie profesorze, chodzi mi o to, że służby odpowiedzialne za czyszczenie ulic, 

powinny działać lepiej. Wówczas drogi byłyby odśnieżone i autobusy miejskie 
mogłyby jeździć zgodnie z rozkładem ____________________(8) 

Prof. Długo czekałaś na __________________(9). 
Ala Ponad trzydzieści minut! Okropnie zmarzłam. I musiałam pójść do baru, napić się 

gorącej herbaty z sokiem malinowym. 
Prof. Dobrze, możesz zająć miejsce w ławce, obok Kasi. 
            Proszę zapisać temat lekcji. Tematem dzisiejszej lekcji będą „Wspomnienia 

z __________________(10)”! 
Ala Panie profesorze to ja chcę opowiedzieć! 
Prof. Bardzo proszę Alu. 
Ala Był ________________(11). Był upał. Było 40 stopni, a ja wraz z moimi rodzicami 

jechałam nad Balaton. 
Panie profesorze, a oni wiedzą co to Balaton? 

Prof. Nie wiem, ale możesz im powiedzieć przecież. 
Ala ______________________(12) to duże jezioro, które jest na Węgrzech. 
Prof. Bardzo dobrze, opowiadaj dalej. 
Ala Zatrzymaliśmy się na południowej stronie jeziora. Mieszkaliśmy w pięknym
            węgierskim domku. Posiłki jedliśmy na dworze, na świeżym powietrzu. Większość
             czasu spędzaliśmy na __________(13), opalając się i kąpiąc. _____________(14)
             w Balatonie była bardzo ciepła, miała dwadzieścia stopni. Co trzy dni, z rodzicami,
             zwiedzałam wioski i kurorty - miasta znajdujące się na Balatonem. 
Prof. A Twoi rodzice nie znają węgierskiego? 
Ala Niestety nie. Tata umie zrobić ________________(15) po węgiersku, a mama bardzo
            ładnie potrafi powiedzieć „________________(16) dobry”. 
Prof. A ty co potrafisz powiedzieć po węgiersku? 
Ala Dzień dobry, dziękuję, do widzenia, proszę i „jestem Polką, mam na imię Ala”.
            Panie profesorze, ale ja będę się uczyć węgierskiego na kursie językowym 
            w Instytucie Kultury ____________________(17) w Warszawie. 
Prof. No dobrze Alu, dziękuję. Bardzo ładnie opowiadałaś o swoich wakacjach.
            Do widzenia. 
Ala Do widzenia panie profesorze. 
 

Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater)  
 

 

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. max. elért 
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III. Zadanie trzecie: 
 
Posłuchaj dialogu. 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. 18. 19. 20. 21. 22. 

A      
 
0. Ewa i Janek spotykają się po: 

A) dwudziestu latach 

B) po dwunastu latach 
 

18. Janek i Ewa uczyli się razem: 

A) na studiach 

B) w liceum 
 

19. Prof. Górskiego przezywali: 

A) Dziadek 

B) Dyro 
 

20. Janek i Ewa idą do kawiarni: 

A) Zielony balonik 

B) Zielony smok 
 

21. Marek chłopak Ewy, zostawił ją i pojechał studiować do: 

A) Ameryki 

B) Azji 
 

22. Janek jest nauczycielem akademickim i wykłada: 

A) historię starożytną 

B) historię filozofii 

 
Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
 

18. 19. 20. 21. 22. max. elért

     5  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 7   
II. feladat 10   
III. feladat 5   

FELADATPONT ÖSSZESEN 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
 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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 25. 8:00 
  

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 

 
 
Ebben az összetevőben nyomtatott szótár használható! 

Mielőtt a feladatokat megoldanád, figyelmesen olvasd el az utasításokat! 

Jó munkát! 
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Zadanie I 
 
 
 
Każdy z nas był w muzeum, każdy widział obraz. Każdy omawia w szkole dzieła wielkich 

artystów. Dzisiejsze zadanie polegać będzie właśnie na opisaniu jakiegoś, dowolnie 

wybranego przez Ciebie obrazu. Jeśli nie pamiętasz żadnego, wymyśl swój własny obraz (ale 

tylko w swojej wyobraźni, nie maluj go!) i opisz. 

Może to być obraz przedstawiający jakąś postać. Może to być „martwa natura”, może to być 

pejzaż. Tematyka obrazu jest dowolna. 

Pamiętaj, by przedstawić obraz, podać jego tytuł. Powiedzieć kto, kiedy i w jakich 

okolicznościach go namalował. Opisać to co przedstawia. Jeśli potrafisz, oceń lub skomentuj 

samo dzieło. Jeśli nie masz prawdziwych informacji o obrazie, nic nie szkodzi. Dane mogą 

być fikcyjne! 

 
 

Pamiętaj, że to opis! Twoja praca musi zawierać 50-80 wyrazów. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie I - napisz na stronie numer 4! 
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Zadanie II  
 

UWAGA! Wybierz i napisz tylko jedno zadanie, A lub B! 

Pamiętaj, że Twoja praca musi zawierać 100 – 120 wyrazów. 

Zadanie II: część A lub część B - napisz na stronach numer 6-7! 
 

A) Napisz pismo urzędowe do władz miasta z prośbą o wybudowanie stacji metra  

w twojej miejscowości. Uzasadnij dlaczego uważasz, że metro powinno dojeżdżać 

tam gdzie mieszkasz. 

Pisząc podaj: 

- swoje dane (w lewym górnym rogu) 

- datę (w prawym górnym rogu) 

- kto jest adresatem pisma (pod datą) 

- napisz uzasadnienie swojej prośby 

- podpisz się 

Używaj formuł wymaganych w pismach urzędowych. 

Nie zapominaj o zwrotach grzecznościowych stosowanych w tego typu pismach. 

 

B) Napisz list do brata lub siostry i poproś w nim o to by zaopiekowali się Twoim psem, 

ponieważ nie będzie Cię w domu przez kilka dni. Użyj formuł grzecznościowych 

charakterystycznych dla każdego listu. Najpierw pozdrów rodzeństwo, potem napisz o 

co prosisz. Umotywuj to. Podaj przyczynę Twojej nieobecności w domu. Przedstaw 

swojego psa. Jak się wabi, jaki ma charakter. Napisz też na czym będzie polegać 

opieka nad psem. Czym się tego psa karmi. 

Zakończ list podpisując się. 
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Wpisz literę wybranego tematu: □ 
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Feladat Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. 

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

I. feladat összesen 11  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
     
 javító tanár  

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

   

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: ………………… 
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