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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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I. Przeczytaj tekst. W tabeli, zaznacz odpowiedzi prawdziwe znakiem (+), 
a fałszywe znakiem (-). Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
- Babciu, czy możemy sobie powróżyć? Dzisiaj 29 listopada! Babcia spojrzała na swoje trzy 

wnuczki. Wszystkie miały zarumienione policzki i błyszczące oczy. 

- A nie jesteście za małe? – zapytała. 

- Oj babciu! – krzyknęły dziewczynki. – Niech babcia nam powróży. Przecież dziś andrzejki. 

- Lepiej opowiem wam, jak dawniej sobie wróżono u nas na wsi. Rano dziewczęta biegły  

do studni, żeby zobaczyć w wodzie swojego przyszłego męża. 

- I babcia też zobaczyła? 

- Oj, zobaczyłam! – roześmiała się babcia. – Zaglądam do studni, a tu koło mojego odbicia 

widzę w wodzie… kapuścianą głowę! To bracia zrobili mi kawał. Schowali się za studnię,  

a kiedy zajrzałam, wysunęli nad studnię główkę kapusty zatkniętą na kiju. Potem śmiali się  

ze mnie, że będę miała męża z kapuścianą głową. 

- Dziadek wcale nie ma kapuścianej głowy – oburzyła się najmłodsza wnuczka. 

- No pewnie, że nie! – powiedziała babcia. – Więc same widzicie, że te wróżby to tylko żarty. 

 
Maria Terlikowska, Andrzejki, w: Krajobraz z uśmiechem, WSiP, Warszawa 1999 
 
 

0. Babcia ma wnuka o imieniu Andrzej. (-) 
1. Babcia chciała powróżyć swoim pięciu wnuczkom.  

2. Dawniej, na wsi, młode dziewczęta rano zaglądały do studni, żeby 
zobaczyć w wodzie odbicie swojego przyszłego męża.  

3. 
Bracia babci, byli bardzo dowcipni. Schowali się za studnię,  
a kiedy babcia do niej zajrzała, wysunęli nad studnię główkę kapusty 
zatkniętą na kiju. Babcia ujrzała w studni kapuścianą głowę. 

 

4. Mąż babci ma kapuścianą głowę.  
5. Andrzejkowe wróżby należy traktować jak żarty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. max. elért 

     5  
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II. Połącz opisy państw z ich nazwami. Odpowiednie litery wpisz w tabelkę 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

A Państwo położone w Europie Środkowej. Od zachodu graniczy z Niemcami, 
od południa z Czechami i Słowacją. Północną granicę wyznacza wybrzeże Morza 
Bałtyckiego. Powierzchnia tego kraju wynosi 312 679 km², co daje jej 68. miejsce 
na świecie i dziewiąte w Europie. Kraj ten zamieszkuje 38 milionów ludzi 
i zajmuje on pod względem zaludnienia 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii 
Europejskiej. Do UE weszło 1 maja 2004 r. Stolica leży nad Wisłą. 

B Państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Polską, Czechami, 
Ukrainą, Węgrami. Od maja 2004 kraj ten należy do Unii Europejskiej,
a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolica tego państwa leży nad Dunajem 

C Państwo w Europie Środkowej. Od 1999 roku należy do NATO, a od 2004 roku 
do Unii Europejskiej. Największe rzeki tego kraju to Dunaj, Cisa i Drawa. 
W państwie tym znajduje jezioro – Balaton, a niedaleko miasta Hévíz jest 
największe na świecie jezioro termiczne o tej samej nazwie. 

D Najważniejsze ideały tego państwa zawarte są w Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela i w występującym na drukach urzędowych i monetach haśle rewolucji 
„wolność, równość, braterstwo”. Kraj jest w gronie założycieli Unii Europejskiej. 
Ma największą powierzchnię spośród państw wspólnoty. W państwie tym jest 
Wieża Eiffla oraz Wersal. 

E W tym kraju urodził się i tworzył Wolfgang Amadeusz Mozart. Tam też urodzili 
się Johann Strauss ojciec, syn i wnuk, Josef Strauss i Eduard Strauss. Flaga 
czerwono–biało-czerwona. Stolica położona nad Dunajem. 
Kraj niemieckojęzyczny. Mający wspólną historię z Węgrami. 

F Kraj ten leży między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy,  
a Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie, a Odrą na wschodzie. Flaga tego 
państwa jest czarno–czerwono-żółta. Obywatelami tego kraju byli Johann 
Wolfgang von Goethe i Immanuel Kant. 
Język tego kraju należy do dużej grupy języków germańskich. 

G Państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy 
z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem 
Czarnym od wschodu i Rumunią od północy. Stolicą jest Sofia. 
Do Unii Europejskiej państwo to weszło w 2007 r. 
Alfabet: cyrylica. Religia dominująca: prawosławie. 

H Państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji 
po Ocean Spokojny. To największe państwo na świecie według powierzchni, jego 
terytorium jest większe od kontynentu: Europy, Australii i Antarktydy razem 
wziętych. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce. 
Drugim co do wielkości miastem w tym kraju jest Sankt Petersburg. 

K To państwo które ma dostęp do czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego 
od wschodu, Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego od południa. Poza częścią 
kontynentalną, w skład tego kraju wchodzi około 1400 wysp, w tym 227 
zamieszkałych. Najwyższym szczytem jest wysoki na 2917 m n.p.m. Olimp. 
To kolebka całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, 
Igrzysk Olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń matematycznych, zachodniej 
literatury, historiografii, politologii oraz teatru. 

 
    Tekst opracowano na podstawie informacji zaczerpniętych ze stron http://pl.wikipedia.org  
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III. Podane fragmenty baśni „Zdrowie jest najcenniejszym darem” poukładaj  
w logicznej kolejności. Odpowiednią literę wpisz w ramkę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

A 
ze szczerego złota zrobioną. 
Wyruszył średni syn i przyniósł szkatułkę pełną kosztowności. 
Wyruszył 

B mające cudowną, uzdrawiającą moc. Jest tam korzeń życia żeń-szeń, szałwia, 
mniszek, rumianek, kora dębowa. Wybieraj! Który kosz 

C Pewnego dnia bardzo chory król zebrał trzech swoich synów i rzekł: 
- Ten, który przyniesie mi najcenniejszy 

D 
chory. Może zioła mu pomogą? 
I wybrał kosz z ziołami. 
Wtedy szklana kula pojaśniała i ledwie słyszalnym głosem 

E 
najmłodszy syn. Szedł, szedł, aż trafił do lasu. Wokół cisza. Tylko drzewa się 
kołyszą i coś cicho mówią po swojemu. Strasznie się jakoś zrobiło. Nagle patrzy,  
a przed nim stoi ni to szałas, 

F ni to chatka. 
Zagląda do środka, a tam stara wróżka siedzi i trzyma w dłoniach szklaną 

G chcesz wziąć? 
- Szalenie trudny wybór – myśli najmłodszy 

H powiedziała: 
- Postąpiłeś bardzo szlachetnie. Najcenniejsze jest zdrowie! 

K skarb, zostanie moim następcą. 
Wyruszył najstarszy syn i przyniósł szablę 

L syn. Kosz z kosztownościami o wiele większy niż szkatułka brata. Ale ojciec jest 

M 
kulę. 
- Wiem po co przyszedłeś, Są tu dwa cenne kosze. W jednym są kosztowności: 
szafiry, bursztyny, szmaragdy, rubiny i złoto. W drugim suszone zioła 

 
 

Szklana kula w: M.Lorek, Elementarz pierwszej klasy, WSiP Warszawa 1993 
 
 

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

0. Gruby jak beczka: 
A/ tęgi, otyły, z nadwagą 
B/ uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy 
C/ różowy, delikatny, subtelny 

24. Głodny jak wilk: 
A/ chcący jeść, spragniony jedzenia 
B/ chcący się myć, czesać, ubierać 
C/ chcący rozmawiać, dyskutować 

25. Uparty jak osioł:  
A/ nieugięty, nieustępliwy, niedający się przekonać 
B/ głośny, krzykliwy, huczny 
C/ smaczny, dobry, apetyczny 

26. Pracowity jak mrówka: 
A/ czysty, oczyszczony, niewinny 
B/ zły, niewychowany, niedobry 
C/ robotny, sumienny, zapracowany 

27. Brudny jak świnia: 
A/ lekki, delikatny, miękki 
B/ uświniony, wstrętny, nieczysty, odrażający 
C/ wolny, swobodny, niezajęty 

28. Czysty jak łza: 
A/ kupujący, nabywający, pozyskujący 
B/ utrzymany w porządku, bez zabrudzeń, schludny 
C/ tańczący, balujący, bawiący się 

29. Głupi jak but: 
A/ gotujący się, wrzący, gorący 
B/ wysoki, podniebny, gigantyczny 
C/ nierozumny, niemądry, nienormalny 

30. Mądry jak sowa: 
A/ odlatujący, oddalający się, uciekający 
B/ smutny, płaczliwy, martwiący się 
C/ wykształcony, światły, inteligentny, doświadczony 

 
Opracowano korzystając z zasobów strony http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/  
 
 
 
 
 
 

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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 I. Olvasott szöveg értése      
    

      
      
           

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! 
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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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I. Podane w nawiasie wyrazy proszę zapisać w odpowiedniej formie, zachowując liczbę. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Budowanie domów energooszczędnych (0) (domy energooszczędne) jest popularne  

w ________________________________(1) (Europa Zachodnia) od lat. Również w Polsce 

ten trend zdobywa coraz większą popularność. Wiele ______________________________(2) 

(pracownie architektoniczne) ma w swojej ofercie tego typu domy, a znani producenci 

________________________________(3) (materiały budowlane) promują energooszczędne 

rozwiązania w budownictwie. Do tego wzrasta także świadomość społeczna faktu,  

że przystosowanie budynku do oszczędzania energii powinno być standardem, a nie 

luksusem. Ważną kwestią w przypadku budowy domu energooszczędnego są również okna. 

Nie bez znaczenia jest także sama bryła budynku. Koszt budowy domu energooszczędnego, 

wynosi na ogół około 12% kosztów __________________________(4) (dom standardowy). 

Wpływ na to ma: wykonanie solidnej izolacji ścian (podłóg, fundamentów i dachu), 

wyposażenie budynku w wentylację z rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem ciepła oraz 

montaż ______________________________(5) (specjalne okna). Jest to jednak inwestycja, 

która się opłaca. 

Nowością na ____________________________(6) (polski rynek) kredytowym są specjalne 

pożyczki energooszczędne inwestycje. Bank Ochrony Środowiska udzieli nam 

__________________________(7) (tani kredyt), jeśli przeznaczymy go na energooszczędny 

dom lub mieszkanie. Za ekologiczny kredyt hipoteczny, bank pobiera niemal trzy razy 

mniejszą marżę niż w przypadku standardowych __________________________(8) 

(pożyczki mieszkaniowe). Pieniądze od banku dostaniemy w przypadku zakupu domu  

lub mieszkania wyposażonego w kolektory słoneczne, pompę ciepła czy rekuperator. Dom 

energooszczędny jest przyjazny _______________________________________________(9) 

(środowisko naturalne). Emituje mniejszą ilość _______________________________(10) 

(gazy trujące) do atmosfery. 
Tekst ze strony: http://www.dom.pl/ile-kosztuje-dom 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. max. elért 
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II. Z czterech 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. 
 
 
Fotografia to dziedzina sztuki, która łapie (0) (łapać, czyścić, czarować, sprzedawać) ulotny 

moment, zapamiętuje na zawsze coś, co zdarzyło się wcześniej. Zdjęcie ______________(11) 

(prać, zamykać, czytać, oddychać) rzeczywistość w kilkunastu centymetrach kwadratowych 

błyszczącego papieru. 

Tematem zdjęcia może być wszystko, co tylko fotograf zapragnie sfotografować! Naturalne 

światło gra ważną rolę w trakcie robienia zdjęcia, Pamiętajmy, że inne światło jest latem, inne 

jesienią. Pora dnia również ma wpływ na ostateczny efekt. Przed zachodem słońca 

przedmioty ______________________(12) (mrugać, prasować, spać, rzucać) długie cienie, 

a fotografowany pejzaż ___________(13) (być, brać, świętować, kochać) bardzo plastyczny. 

Fotografia to sztuka, która _____________________(14) (gotować, chorować, tolerować, 

śpiewać) wiele pomysłów i spojrzeń. Każdy może mieć swoją własną wizję zdjęcia. I to jest 

dobre! Zdjęcie _______________(15) (produkować, musieć, opowiadać, spadać) się wam 

podobać! Musi też o czymś opowiadać. Warto wystrzegać się „bałaganu na planie”. Jeśli 

chcecie sfotografować kolegę na Starym Mieście, a turyści _______________________(16) 

(uważać, wchodzić, zapamiętać, liczyć) wam w kadr, poczekajcie chwilę. Na tym zdjęciu 

powinien być tylko Wasz przyjaciel, a nie cała grupa przypadkowych osób. I nie wszystko 

musi być na środku zdjęcia! 

 
Tekst zaczerpnięto ze strony:http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow 
 
 

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. 
 
W(0) tym roku świąteczne zakupy _______(17) Internet zrobi 30 procent Polaków. Jest to 

dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Wirtualne sklepy notują ogromny wzrost obrotów. 

Są już teraz każdego dnia zasypywane zamówieniami, a to dopiero początek świątecznego 

szału zakupów. Najwięcej kupujemy w Internecie artykułów elektronicznych. Telefony, 

aparaty fotograficzne, nawigacje satelitarne, dyski zewnętrzne to idealne prezenty 

_______(18) choinkę. Ale dużym wzięciem cieszą się również golarki, lokówki i inne 

urządzenia pielęgnacyjne. Jedną ______(19) przyczyn rosnącej popularności wirtualnych 

zakupów jest niechęć klientów _______(20) przedświątecznego zgiełku i tłoku w galeriach 

handlowych oraz brak czasu. Zamiast stać w kolejkach i korkach lepiej kliknąć parę razy  

w klawiaturę komputera, na to zawsze łatwiej znaleźć czas, niż ______(21) chodzenie  

po sklepach. 

Zakupy ______(22) necie stanowią obecnie 5 procent całego handlu. W 2015 r. ma to być już 

dwa razy więcej.  

 
Tekst za: finanse.wp.pl.Wiecej-zakupow-swiatecznych-w-sieci 
 
 

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

W       

 
 
 
 
 

 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. max. elért 
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IV. W tabelę poniżej wpisz brakujące zaimki. Odmień poprawnie te, które są w 
nawiasach. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

Widzicie tę (0) (ta) dziewczynę? 

Na imię _____(23) (ona) Kopciuszek. 

Nikt w domu jej nie kochał 

I wciąż krzyczały na ______(24) (ona)  

Złe siostry i macocha. 

Dziś książę bal wyprawia! 

Nie możesz jechać z ______(25) (my)! 

Na szczęście prosto z nieba 

Sfrunęła dobra wróżka… 

Szepnęła: - Hokus-pokus! 

Mam ciuszki dla Kopciuszka! 

Zatańczył książę walca 

Z prześliczną nieznajomą 

I krzyknął – Ja _____(26) (ty) kocham! 

Czy chcesz być _____(27) (moja) żoną? 

Nie mogę – rzekła _____(28) (ona) – 

Już północ. Do wiedzenia! 

I poszła, gubiąc bucik. 

Lecz książę ruszył w pościg… 

Odnalazł wnet Kopciuszka 

I wzięli ślub na zamku 

A druhną była wróżka. 

 

Tekst: Natalia Usenko, Kopciuszek, Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka, Poznań 
 

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

tę       

 
 
 
 
 

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 

 

2011. május 23. 8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
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 budzi swojego tatę, bo chce iść do parku jeździć na rowerze (+) 

1. Tata Asi jest zmęczony, bo wczoraj do późna w nocy pracował, projektował 
osiedle domów jednorodzinnych. 

 

2. Tata Asi jest inżynierem elektrotechnikiem.  

3. Architekt projektuje domy, a inżynier je buduje.  

4. Tata Marcina jest projektantem mody.  

5. Marcin chce kupić pralkę, lodówkę i zmywarkę.  

6. Tata Asi proponuje jej, by na spacer poszli o godzinie 12.00.   

7. Asia ma kota, który wabi się Budzik.  

 
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. 
 

 
- Dzień dobry panie trenerze. 
- Dzień dobry. 
- Panie trenerze, chciałabym trenować pływanie (0), czy mogę? 
- Oczywiście, że możesz o ile zgodzą się na to Twoi rodzice oraz lekarz. 
- To co mam zrobić? 
- Musisz najpierw iść do __________________(8). Zbada Cię i jeśli wszystko będzie dobrze 
wypisze zaświadczenie, że możesz chodzić na treningi. Potem poproś rodziców, mamę i tatę 
by przyszli do mnie i podpisali ________________________(9), zgodę na to, że Ty będziesz 
trenowała pływanie w naszym klubie. 
- Najpierw muszę iść do lekarza by sprawdzić, czy jestem ________________________(10) 
i czy mogę trenować pływanie. Potem mam przyjść do pana trenera z rodzicami, mamą i tatą 
by podpisali zgodę na moje trenowanie w tym klubie ____________________________(11). 
- Dokładanie tak. Powiedz mi proszę jak się nazywasz i ile masz lat? 
- Nazywam się Krystyna Krakowska i mam 12 lat. 
- A ja jestem ________________________(12) Kozłowski. 
- Bardzo mi miło. 
- Mnie także. Dlaczego chcesz trenować pływanie? 
- Bo bardzo lubię pływać, grać w piłkę wodną. Lubię bawić się w Aquaparkach. 
- Jak często chodzisz na ____________________________(13)? 
- Raz w tygodniu. Zawsze w sobotę rano. 
-  A kto powiedział Ci o naszym klubie? 
- Tata. Powiedział, że jak chcę chodzić częściej na basen, to mogę zapisać się do klubu 
sportowego i _____________________________(14) tu codziennie. 
- Na początek tylko trzy razy w tygodniu. Treningi dla grupy początkującej są w 
poniedziałek, środę i piątek. Sądzę, że tyle Ci wystarczy. 
- No, to jeszcze będę chodziła w sobotę rano, czyli razem cztery razy w tygodniu. 
- Treningi w ______________________________(15), środę i piątek są od godziny czwartej 
do szóstej po południu. 
- Świetnie, bo lekcje w szkole mam do drugiej po południu. 
- Jesteś dobrą _____________________________(16)? 
- Tak. Mam same piątki. 
- To bardzo dobrze. 
- Panie trenerze, to ja przyjdę z rodzicami w poniedziałek, przed godziną szesnastą. 
- Dobrze. 
- Do widzenia panie ________________________(17). 
- Do widzenia Krysiu. 
 
 
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. Pani polonistka poprosiła o filiżankę: 

A) kawy 

B) herbaty 
 

18. Pani polonistka zmieniła miejsce zamieszkania, przeprowadziła się: 

A) z Krakowa do Warszawy 

B) z Krakowa do Wrocławia 
 

19. Pani Polonistka jest absolwentką: 

A) Uniwersytetu Opolskiego 

B) Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

20. Dyrektor liceum ogólnokształcącego ukończył: 

A) zarządzanie i administrację 

B) matematykę i fizykę 
 

21. Uczennica pani polonistki zajęła III miejsce: 

A) w Olimpiadzie Polonistycznej 

B) w konkursie na najlepszy esej o tematyce podróżniczej 
 

22. Pani polonistka interesuje się: 

A) fotografią i sztuką współczesną 

B) podróżami i motoryzacją 

Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
 

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

A      
 
 

18. 19. 20. 21. 22. max. elért
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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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  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 

LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2011. május 23. 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 
 
 
Wkrótce Sylwestrowa noc i chcesz powitać Nowy Rok w miłym towarzystwie. 

Kogo zaprosisz? Kogoś kogo lubisz! 

Napisz zaproszenie. Podaj w nim dużo informacji: 

- kto kogo zaprasza 

- jaka to będzie impreza sylwestrowa (bal, prywatka, maraton filmowy w kinie, wycieczka 

statkiem, spotkanie w klubie lub inne) 

- gdzie odbędzie się impreza sylwestrowa (miejsce, nazwa klubu, ulica, nr lokalu) 

- jak długo potrwa impreza (od której, do której godziny) 

- jaki strój obowiązuje (wieczorowy, koktajlowy, przebranie, luźny, sportowy) 

- czy należy potwierdzić przybycie, czy nie? Jeśli tak to do kiedy (data). 

 
Twoja praca musi zawierać 50-80 wyrazów.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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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. 

 
A) Każdy z nas chodzi lub kiedyś chodził do szkoły. Często byliśmy niezadowoleni, 

krytykowaliśmy szkołę, nauczycieli, dyrektora. Ale jakiej szkoły byśmy chcieli? Odpowiedź 

na to pytanie będzie tematem Twojego eseju. „Szkoła moich marzeń” – opisz ją! 

W swoim eseju możesz opisać: 

- budynek szkoły, klasy, sale, gabinety i ich wyposażenie 

- kadrę pedagogiczną (nauczycieli) 

- dyrektora 

- plan zajęć 

- treści nauczania (czego chciałbyś się uczyć, a czego nie!) 

- ile lat powinno się chodzić do szkoły? 

- co szkoła powinna dawać? (jakie perspektywy?). 

 

B) Napisz e-mail do rodziców. Poinformuj ich o Twojej wakacyjnej zmianie planów. 

- Co dokładnie zmieniasz? Na przykład, że pojedziesz do Polski nad Morze Bałtyckie, 

 a nie jak planowałeś wcześniej nad Balaton. 

- Kiedy? Na przykład: w lipcu. 

- Dlaczego? Na przykład: bo Twoi przyjaciele tam właśnie wtedy będą. 

- W jakim terminie odwiedzisz rodziców? Na przykład: rodziców odwiedzisz w sierpniu. 

- Może ich o coś będziesz prosił? Na przykład: by zaopiekowali się twoją papugą. 

- Zapytaj co u nich słychać? 

Na koniec pozdrów ich serdecznie. 
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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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