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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. 
 
 
Piłka nożna od 1900 r. jest dyscypliną olimpijską. W meczach piłkarskich uczestniczą dwie 

rywalizujące ze sobą drużyny. Celem gry jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. 

Zwycięża drużyna, która w regulaminowym czasie gry, dwie połowy po 45 minut każda  

w rozgrywkach seniorów, zdobędzie więcej bramek. Mecze piłkarskie odbywają się  

na prostokątnym, pokrytym murawą boisku. Od 14 marca 2008 roku każde nowe boisko 

powinno mieć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości. Drużyna piłkarska składa się  

z 11 zawodników, aby zespół został dopuszczony do meczu musi być ich co najmniej 7  

i zazwyczaj 7 rezerwowych. W finałach Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy - 12. Wśród 

graczy wyróżniamy bramkarza i graczy z pola: obrońców, pomocników i napastników. 

Podział graczy z pola na pozycje jest czysto umowny. Bramkarz jest jedynym zawodnikiem 

dotykającym i łapiącym piłkę rękami w czasie gry, jednak zgodnie z przepisami może to mieć 

miejsce jedynie we własnym polu karnym. Typowa gra piłkarska polega na utrzymywaniu się 

w posiadaniu piłki tak, aby nie weszła ona w posiadanie przeciwnika, na podaniach piłki nogą 

lub głową (nie ręką!) do partnera z zespołu, a następnie kopnięciu jej do bramki przeciwnika. 

Kontakt fizyczny między graczami zasadniczo jest niedozwolony. Piłka nożna jest jedną  

z szybciej prowadzonych gier. Piłka jest poza grą po opuszczeniu przez nią całym obwodem 

boiska lub po przerwaniu gry gwizdkiem przez sędziego. 

 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi 

 
 

0. Piłka nożna nie jest dyscypliną olimpijską. F 

1. Celem gry jest umieszczenie piłki w swojej bramce.  

2. Regulaminowym czas gry, to trzy połowy po 45 minut każda.  

3. Wśród graczy wyróżniamy: obrońcę, pomocnika, kibica i pałkarza.  

4. Bramkarz może grać rękoma jedynie we własnym polu karnym.  

5. Piłka nożna jest zaliczana do gier szybko prowadzonych.  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért
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II. Poniższe fragmenty testu zostały pomieszane. Ustal poprawną kolejność i odpowiedzi 
wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 

A na pięcioletnią męczarnię nad książkami i ciągłe wkuwanie nowych teorii? Okazuje się, 
że pracodawcy równie często poszukują absolwentów studiów 

B 
na studia? Wtedy będzie to decyzja w pełni świadoma, procentująca awansem w pracy 
i naszym rozwojem. 
Dokonaj dobrego wyboru! 

C 
znaleźć? 
Najczęściej spotykane wymagania, niezależnie od stanowiska, to właśnie: 
dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje 
stresujące, oraz niezmiennie doświadczenie, minimum 

D 
obcych, niezbędna jeśli ubiegamy się np. o pracę sekretarki w zagranicznym koncernie. 
Konieczna jest też chęć rozwoju i oddanie firmie, aby pracodawca wiedział, że inwestuje 
w osobę, która nie ucieknie 

E 
klientów np. do spraw kredytów. Wiele osób decyduje się na pracę przedstawiciela 
handlowego lub agenta ubezpieczeniowego. To jest oczywiście początek kariery i wraz 
z długością stażu pracy wzrasta wartość pracownika, który pnie się 

F pracownik. Absolwenci uczelni wyższych też są w teorii przygotowani do pierwszej 
pracy. Dlaczego więc tak wiele młodych ludzi nie może jej 

G 
Jak ciężko znaleźć dobre miejsce pracy, przekonało się już wiele osób. Co roku rzesze 
młodych ludzi kończą szkoły średnie z dyplomem, który uprawnia do podjęcia pracy 
jako wykwalifikowany 

H 
sens? Szczególnie, jeśli w naukę nie inwestujemy zbyt wiele czasu i siły, a dyplom 
zdobywamy słono za niego płacąc. Może warto najpierw znaleźć dziedzinę, która 
naprawdę nas interesuje, a dopiero później wybrać się 

I 
3 letnie, na podobnym stanowisku. 
Kiedy jednak zdobyć to doświadczenie, jeżeli studia są wyczerpujące i nie pozwalają 
nam na dodatkową pracę? Rodzi się wtedy pytanie, czy warto decydować się 

K wyższych, jak i odrzucają tych lepiej wykształconych ze względu na zbyt wysokie 
kwalifikacje i brak możliwości rozwoju na oferowanym stanowisku. 

L 
Na jakich stanowiskach mogą więc próbować swoich sił młodzi, nie posiadający 
dyplomu magistra lub inżyniera? Bardzo często są to stanowiska biurowe, takie jak 
sekretarka lub kasjerka. W banku mogą zostać doradcami 

M do konkurencji z nowo zdobytą wiedzą. Studia warto kończyć, jeśli chce się pracować 
w na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy 

N 
po szczeblach kariery. Osoby ubiegające się o takie stanowiska powinny wykazać się 
znajomością oprogramowania MS Word, MS Excel oraz często znać podstawy prawa. 
Dodatkowym atutem jest oczywiście znajomość języków 

O 
lub w sektorach, w których wyższe wykształcenie jest nieodzowne, np. w szkolnictwie. 
Warto się zastanowić, czy ogólny pęd do posiadania tytułu absolwenta uczelni wyższej 
ma 

http://praca.wp.pl 
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III. Dobierz do pytań dziennikarki odpowiednie odpowiedzi Kingi Preis – polskiej 
aktorki. Odpowiedzi wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Uwaga! Jedna odpowiedź jest zbędna. Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 
 Pytania dziennikarki : 
 
0. Doba przed premierą. Co robi Kinga Preis - aktorka? 

19. Pojawia się strach? 
20. Czy w świecie aktora najważniejszy jest tekst? 
21. Który moment jest najważniejszy dla Pani przed wyjściem na scenę? 
22. A potem, gdy kurtyna idzie w górę... 
23. Jak przygotowuje się pani do roli? 
24. Opowiada pani o swoich prywatnych przeżyciach? 

 
http://www.styl.pl/magazyn/wywiady 
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Odpowiedzi Kingi Preis: 
 

A Żyłam w przekonaniu, że tak jest i że przejęzyczenie zmienia sens wypowiedzi. Raz 
czy dwa przydarzyło mi się to na scenie. Po spektaklu zwierzam się znajomym: „Tak 
się walnęłam, że nie było co zbierać”. Naprawdę? – pytają. Okazuje się, że nikt nie 
zauważył pomyłki. Ludzie idą za emocjami aktora. Wciągam ich do swojego świata, 
oni podążają za bohaterką, którą gram, przejmują się jej losami. Nikt nie śledzi sylab 
wychodzących z moich ust. 

B Rozbudzam wyobraźnię. Słucham muzyki. Przygotowując się, oglądam filmy 
biograficzne często o toksycznych relacjach matki i córki, kuzynek. Zaczęłam 
przypominać sobie, jak byłam traktowana w domu, jak sama traktuję dziecko. 
Najciekawsze jest poszukiwanie inspiracji we własnej świadomości, grzebanie 
we wspomnieniach. Nigdy nie pociągały mnie studia historyczne nad postacią, 
detaliczne rozpracowywanie życiorysów. Gdy mamy już w głowach przemyślenia, 
wkracza reżyser. 

C Około kwadransa przed wejściem na scenę. Podchodzę do kurtyny. Staję 
w ciemnościach. Słyszę przytłumione odgłosy z sali i ciche stękanie rozgrzewających 
się reflektorów. Dostrajam się do otoczenia, często wizualizuję początek spektaklu. 
Otwieram się na energię płynącą z widowni. 

D Paniczny. Przed blamażem, pomyłką sceniczną, paraliżuje mnie myśl, że język stanie 
kołkiem, że tekst się poplącze... 

E Nie lubię latać ani pływać. Bezpiecznie czuję się tylko ziemi i dlatego nigdy nie 
odważyłam się wyjechać z Europy. Może nowa sztuka teatralna, w której gram 
podróżniczkę zmieni coś we mnie. 

F Często mówię o swoich prywatnych przeżyciach, bo tworzenie postaci jest czynnością 
intymną. 

G Wczesnym popołudniem odzywa się nerw żołądkowy w melodyjnych miejscach 
brzucha. Zamieram, spowalniam. Oddalam się od myślenia o spektaklu. Jestem jak 
zahibernowana. Gdy narasta niepokój, ruszam przez mieszkanie: odkurzam, pucuję, 
sprzątam. Praca fizyczna dobrze mi robi. 

H W trudnych sztukach zawsze czekam na kulminacyjną scenę zazwyczaj dramatyczną: 
kłótni, zbrodni... Potem mam już z górki. Trzy lata temu grałam w sztuce One Moniki 
Pęcikiewicz na motywach Trzech sióstr Czechowa. W kluczowym momencie moja 
bohaterka przechodziła od stanu absolutnej lekkości do stanu totalnego zniszczenia. To 
wszystko w monologu trwającym kilka minut. Przez cały spektakl myślałam tylko 
o nim. Wisiał nade mną jak miecz Damoklesa. Uwielbiałam spektakl, ale nie 
cierpiałam tego momentu, w którym moja bohaterka rozpada się na oczach widzów, 
przechodzi przez degradację fizyczną i psychiczną, nie ma siły ani mówić, ani płakać. 

 
 

 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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IV. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 
Prawidłową odpowiedź (właściwą literę) wpisz do tabeli. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Jest wielu Polaków, których świat docenił, a o których my sami zapomnieliśmy. Co więcej, 
często nie wiemy nawet, że oni lub ich rodzice urodzili się gdzieś obok. Choć sami spędzili 
swoje życie, lub większą jego cześć za granicą, są dumni z tego, że są Polakami. Rozsławiają 
nasz kraj, choć my nie mamy o tym zielonego pojęcia. O kim mowa? 
Janusz Liberkowski. Jest posiadaczem lub współposiadaczem aż 13 patentów. Wiele z jego 
wynalazków zdobyło już cenione światowe nagrody. To polski inżynier mieszkający w USA, 
który urodził się w 1954 roku w Nowej Soli. Jego największym osiągnięciem jest 
wynalezienie sferycznego fotelika bezwładnościowego dla dziecka podróżującego  
w samochodzie. To najbezpieczniejszy fotelik, jaki kiedykolwiek wymyślono. 
Jesse Eisenberg. Znacie film „The Social Network” opowiadający historię powstania 
Facebooka? Z pewnością tak. Mało kto wie jednak, że Jesse Eisenberg, który wcielił się  
w postać Marka Zuckerberga jest Polakiem. Wprawdzie nasz bohater urodził się w Nowym 
Jorku, ale doskonale mówi po polsku. W wywiadach aktor często podkreślał, że pod wieloma 
względami bardziej czuje się Polakiem niż Amerykaninem. 
Helena Rubinstein. Zwolenniczki luksusowych kremów i pudrów doskonale znają to imię  
i nazwisko. Helena Rubinstein sygnuje kosmetyki z wyższej półki. Kiedy żyła, była jedną  
z najbogatszych kobiet świata. Należały do niej drogie sklepy na kilku kontynentach. 
Yola Czaderska-Hayek. Jest jedyną Polką zasiadającą wśród członków Hollywood Foreign 
Press Association, organizacji co roku przyznającej Złote Globy. Yola Czaderska-Hayek 
urodziła się w Tarnowie. Do USA wyjechała po studiach polonistycznych. Zaczęła pisać 
książki i artykuły o tematyce filmowej, była korespondentem międzynarodowym. 
Przeprowadza wywiady Stevenem Spielbergiem, Julią Roberts, Robertem Pattinsonem, 
Madonną… Amerykańskie stacje telewizyjne emitowały też jej wywiady z prezydentami 
Stanów Zjednoczonych. 
Tomasz Starzewski. Dior, Gaultier, Kenzo czy Laurent, wśród nich nasz człowiek - Tomasz 
Starzewski, zwany „królewskim krawcem”. Syn polskich emigrantów urodził się w Londynie 
w 1961 roku. Modę miał wpisaną w geny. Jego mama i babcia wiele lat pracowały w tym 
fachu. Tomasz Starzewski w dzieciństwie miał więc od kogo się uczyć. 
Ludwik Zamenhof. Ulica z jego imieniem i nazwiskiem znajduje się w większości polskich 
miast. Jednak mało kto wie, czym naprawdę zasłużył się z zawodu lekarz, Ludwik Zamenhof. 
Urodził się w 1859 roku w Białymstoku, zmarł w 1917 roku w Warszawie. Ten pomysłowy 
człowiek za cel postawił sobie stworzenie sztucznego międzynarodowego języka - esperanto. 
Skąd takie niecodzienny pomysł? Już jako młody człowiek uważał, że główną przyczyną 
nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden, wspólny język miał być 
jej rozwiązaniem. Języki i ich zgłębiane stały się pasją Zamenhofa. Jego podręczniki były 
niezwykle popularne. Wydawane były po polsku, francusku, niemiecku i angielsku. Stał się 
ceniony nawet wśród polityków. I choć dzisiaj rolę międzynarodowego języka przejął 
angielski, 15 grudnia obchodzony jest jako Dzień Zamenhofa. 
 

http://praca.wp.pl 
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0.  Janusz Liberkowski jest wynalazcą: 
 A) fotelika do karmienia dzieci 

B) fotelika kosmicznego dla dzieci 
C) samochodowego sferycznego fotelika bezwładnościowego 
D) fotelika dla dzieci cierpiących na osteoporozę 

 
25.  W filmie „The Social Network” zagrał Polak, który nazywa się: 

A) Marek Zuckerber 
B) Janusz Liberkowski 
C) Julian Tuwim 
D) Jesse Eisenberg 
 

26.  Helena Rubinstein to Polka, która prowadziła firmę: 
A) kosmetyczną 
B) kosmiczną 
C) koedukacyjną 
D) komparatystyczną 

 
27.  Yola Czaderska-Hayek studiowała: 
 A) filologię angielską 

B) filologię polską 
C) filologię rosyjską 
D) filologię germańską 

 
28.  Tomasz Starzewski, zwany jest: 
 A) królewskim błaznem 

B) królem krawców 
C) królewskim krawcem 
D) królewiczem Diora 

 
29.  Z zawodu lekarzem był: 

A) Tomasz Starzewski 
B) Janusz Liberkowski 
C) Fryderyk Chopin 
D) Ludwik Zamenhof 

 
30.  Esperanto to: 
 A) sztuczny międzynarodowy język 

B) maszyna do przekładu z języka angielskiego na ojczysty 
C) język dyplomacji 
D) państwo, w którym mówi się esperancku 
 
 

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

C       
 
 
 
 
 

25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért
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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! Jedna para 
czasowników jest zbędna! Pisz bardzo starannie! Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 

przekładać – przełożyć (0)                   szukać – oszukać 

nauczyć się – uczyć się                     pogłębiać – pogłębić 

wskazać – skazać                                       uciekać – uciec 

podejmować się – podjąć się               wybrać – wybierać 

 
 
Podwyżki cen ciepła nie przekładają (0) się na wyższe rachunki, bo Polacy 

_____________________(1) oszczędzać na ogrzewaniu. Dostawcy __________________(2) 

sposobów na zwiększenie przychodów - czytamy w „Rzeczpospolitej”. 

Zapotrzebowanie na ciepło dostarczane z sieci spada co roku o około 3 procent - wskazuje 

Narodowa Agencja Poszanowania Energii. - Średnie zużycie ciepła systemowego  

na mieszkaniu w ciągu ostatnich kilku lat faktycznie zmniejszyło się o kilkanaście procent - 

mówi Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Od 2002 do 2010 roku taryfy ciepła poszły o 30 procent w górę - wynika z danych Urzędu 

Regulacji Energetyki, która zatwierdza stawki. Podwyżki zapoczątkowały nie tylko bardziej 

racjonalne korzystanie z kaloryferów, ale także masowe inwestycje w ocieplanie budynków, 

wymianę instalacji, okien i dachów, przez które ____________________(3) najwięcej ciepła. 

Eksperci są pewni, że trend oszczędzania energii będzie się w Polsce _________________(4). 

Konkurencją dla centralnego ogrzewania, w które zaopatruje się 40 proc. Polaków, są także 

nowe technologie. Właściciele domów jednorodzinnych _______________________(5) 

coraz częściej własne kotłownie, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zdaniem ekspertów -  

z czasem i rozwojem technologii, popularność tych metod wzrośnie. 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze ___________________________(6) coraz częściej nowej 

działalności, by zaradzić spadającemu popytowi. Ich usługi idą w kierunku dostarczania także 

ciepłej wody, a w przyszłości - chłodu systemowego czyli klimatyzacji. 
 

http://finanse.wp/kat 
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II. 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 każdym większym mieście(0) (większe miasto) w Polsce powstają nowe 

______________________________(7) (trasy rowerowe), po których można się bezpiecznie 

poruszać. 

______________________________(8) (Nasza wycieczka) rowerową zacznijmy od 

______________________________(9) (miasto stołeczne) - Warszawy – gdzie korki 

skutecznie psują humor mieszkańcom. Najbardziej popularna i zarazem 

______________________________(10) (najciekawsza ścieżka) rowerowa rozciąga się 

wzdłuż Wisły. Swoją podróż przez stolicę warto rozpocząć w okolicach 

______________________________(11) (Łazienki Królewskie). Potem warto przejechać 

przez Agrykolę gdzie na zmęczonych czekają kawiarenki pod ____________________(12) 

(gołe niebo), a miłośnicy sportu mogą zobaczyć mecz rozgrywający się na stadionie. Jadąc 

dalej przemierzamy Park __________________________(13) (Rydz Śmigły). Przez lata 

nieco zapomniany przez mieszkańców, dziś zaczyna być kwintesencją młodej, 

______________________________(14) (kulturalna Warszawa). Dziś takie miejsca jak 

PKP Powiśle i Dolina Muminków przyciągają tłumy. Organizowane są tam różnego rodzaju 

imprezy zarówno dla dzieci, młodzieży jak i tych zupełnie dorosłych. Jadąc dalej i zbliżając 

się do Wisły, mijamy nowoczesne Centrum Nauki „Kopernik” i Bibliotekę 

______________________________(15) (Uniwersytet Warszawski). Prawie wszędzie 

możemy podziwiać przepiękny __________________________________(16) (nadwiślański 

krajobraz). 

 
http://outour.pl 
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III. Wpisz w ramkę odpowiednie przyimki. Wzór oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
„Nadmierne ciepło szkodzi włosom!” to hasło niemal _z_(0) każdej ulotki reklamowej jest 

nam dobrze znane, ale czy odpowiednio interpretowane? Czy wiemy jakich konkretnie 

temperatur musimy się wystrzegać? Czy choć ___(17) chwilę zastanawiamy się, w jakim celu 

na prostownicach ___(18) włosów są wskaźniki temperatury, albo dlaczego suszarka ma kilka 

ustawień temperatury nawiewu? Odpowiedź jest prosta, by prawidłowo dbać  

o włosy trzeba „panować” ___(19) temperaturą. Włosy są bardzo wrażliwe ___(20) wysokie 

temperatury i łatwo ___(21) ich wpływem ulegają zniszczeniu. Bezpieczna temperatura 

podczas suszenia włosów suszarką powinna oscylować w granicach 60 stopni C. Dlaczego? 

Wyższa temperatura powoduje zmianę stanu skupienia wody, która jest naturalną częścią 

włosa, w parę wodną. To powoduje zniszczenie keratyny, a ___(22) efekcie nadmierną 

suchość, brak połysku, sprężystości, nadmierną kruchość i w końcu łamliwość włosa. 

Jeśli chcesz suszyć, prostować i modelować swoje włosy ___(23) problemów, zastosuj się  

do tej rady! 

 
http://kobieta.wp.pl 
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IV. Z czterech podanych w nawiasie bezokoliczników wybierz właściwy i przekształć go  
w formę nieosobową czasownika, zakończoną na -no, -to. Przykład oznaczony jest 
symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Panna młoda była piękna. Jej suknię uszyto(0) (kojarzyć, rozumieć, uszyć, gotować)  

w Paryżu, kwiaty _______________________(24) (zamówić, rozczarować, kopać, jeść)  

w Holandii. Najpierw ______________________(25) (rozgniatać, zamiatać, przeczytać, 

zaszyć) życzenia od tych, którzy nie mogli przyjechać. Potem podano egzotyczne przystawki. 

Specjalnie na te okazję ______________________(26) (upiec, urządzić, prać, zatrzymać) 

trzy dziki. Wypito też to i owo. Anny – najlepszej przyjaciółki panny młodej, nie 

________________________(27) (rysować, malować, zaprosić, prasować). Chyba o niej 

________________________(28) (zapomnieć, myć, oddychać, myśleć). 

Poproszono mnie bym pełniła obowiązki starościny. ________________________(29) 

(czesać się, bawić się, malować się, ubierać się) do białego rana. Potem wszystkich 

________________________(30) (powitać, pomachać, naprawić, pożegnać) i wręczono im 

małe, słodkie prezenty. 

Ach, co to był za ślub! 

 
Liliana Madelska, Małgorzata Warchoł-Schlottmann, Odkrywamy język polski 
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V. Liczebniki w nawiasach kwadratowych zapisz słownie w poprawnej formie 
gramatycznej. Zwróć uwagę na ortografię. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
 
Niewiele jest narodów, które na przestrzenni minionych dwustu(0) [200] lat byłby świadkami 

tylu akcji wojennych, co Polacy. Podobnie jak w XVIII wieku, również w wieku 

____________________________(31) [XX] ziemie polskie regularnie stawały się areną 

europejskich wojen. W wieku XIX dostarczały armiom ____________________(32) [3] 

potęg militarnych niezliczonych rekrutów i poborowych. Jednocześnie zaś żaden inny naród 

w Europie nie otrzymał równie skromnej nagrody za przelany pot i krew. Żołnierz polski 

walczył najczęściej pod obcymi sztandarami. Gdy przyszło mu maszerować pod flagą polską 

i walczyć o polską sprawę nieodmiennie spotykała go klęska. 

W połowie wieku _______________________________________(33) [XVIII] dawna armia 

Rzeczypospolitej Polski i Litwy znajdowała się na granicy całkowitego upadku. Nie podjęła 

żadnej zagranicznej kampanii od czasu wojen Świętej Ligi w latach 

__________________________(34) [90] XVII wieku. Jej działania podczas wielkiej wojny 

północnej nie zdołały powstrzymać rosyjskich i szwedzkich najeźdźców i w roku 

________________________________________(35) [1717] zakończyły się oficjalnym 

ograniczeniem jej liczebności do nominalnej liczby _________________________________ 

__________________________(36) [24000] żołnierzy. 

W roku 1781 stosunek liczby przeszkolonych żołnierzy państwa do ogółu dorosłej ludności 

męskiej osiągną liczbę 1:472. 

Norman Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski 
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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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Zadanie  I. 
 
Posłuchaj tekstu. W tekście podanym poniżej uzupełnij brakujące wyrazy. 
Przykład oznaczony jest symbolem „0”. 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
Rysunek jest sposobem ekspresji dziecka i komunikacji z otaczającym je światem. 

Dziecięce rysunki(0) przedstawiają dany przedmiot, obiekt, postać czy sytuację w taki 

sposób, w jaki postrzega je dziecko. A to oznacza, że jest to zgoła odmienne postrzeganie niż 

u dorosłych. W praktyce dziecięce rysunki ocenia się na kilku poziomach: poziom graficzny, 

a zatem sposób stawiania znaków graficznych adekwatnie do wieku dziecka, także siła 

nacisku ołówka lub kredki, wielkość poszczególnych elementów, grubość linii, 

_____________________________(1), na której dziecko rysuje oraz staranność wykonania. 

Pierwsze kreski, czyli próby rysunkowe, dziecko podejmuje między dziewiątym 

a dwudziestym czwartym miesiącem życia. Zależne jest to od jego kondycji rozwojowej oraz 

od _________________________________(2), w jakim wzrasta i które działa stymulująco 

na ów rozwój lub wręcz przeciwnie. Pierwsze kreski, które dziecko stawia na kartce 

lub na ścianie, wynikają raczej z radości odkrywczej, jaką niesie ze sobą nowa umiejętność 

dziecka. Trzylatek zwraca już uwagę na przestrzeń, na której rysuje. Jeśli jest to kartka stara 

się nie przekraczać jej granic. Takie kontrolowanie punktu wyjścia i punktu końcowego 

w rysunku pozwala też na realizację __________________________(3). 

Koło czwartego roku życia dziecko rysuje tak zwane ”głowonogi”, można też zaobserwować 

pierwsze łatwe do zinterpretowania szkice postaci, domów czy konkretnych zdarzeń. I o ile 

niektóre elementy w rysunku dziecka są typowe dla jego wieku, to już technika wykonania, 

_______________________________(4) poszczególnych elementów, dobór kolorów, zależą 

od indywidualnej predyspozycji i nastroju dziecka. Dlatego dzieci w tym samym wieku 

różnie przedstawiają ten sam temat. Niektóre stosują ___________________________(5), 

przekształcenia czy przezroczystości, tym samym podkreślając emocjonalny ładunek 

swojego dzieła, choć robią to nieświadomie. Można zatem z całą pewnością stwierdzić, 

że dzieci przerysowują swoje emocje na papier. 

Za pomocą rysunku dziecka, dorosły uczy się rozpoznawać pewne tendencje, które mogą być 

wskazówką na temat rozwoju dziecka. Zwrócić naszą uwagę powinny rysunki, na przykład 

______________________________(6), zawierające „głowonogi”. Niepokoić mogą rysunki 

ubogie w treści i kolory, zawierające stereotypowość czy elementy dziwne, a nawet 

potworne. Małe postacie albo wręcz przerysowane, ogromne szczegóły, które dziecko rysuje 
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uparcie wciąż powtarzając ten sam schemat, na przykład postaci bez rąk. 

Wykorzystywanie szczególnie często kolorów czerwonych i czarnych, świadczyć może  

o zaburzeniu procesów emocjonalnych, o nadmiernym ___________________________(7), 

o agresji lub o głębokim smutku. Wszystko zależy od kontekstu, warunków, w jakich 

powstawał rysunek oraz od tego jaką kreską zaznaczone są poszczególne elementy. Nadmiar 

białych, pustych przestrzeni charakteryzuje zlęknione dzieci, a jeśli dodatkowo na rysunku 

przedstawiającym rodzinę, dziecko nie umieszcza siebie, może to świadczyć 

o _______________________________________(8). Rysunku dziecka nie należy traktować 

jako zbioru znaków i kolorów, które powinno się interpretować według sztywnych reguł. 

Rysunek dziecka bywa dominowany przez przeżycia i wyobrażenia, a także pełni funkcję 

________________________________________(9) dziecka z otoczeniem. Dlatego rysunki 

rodziny są autentyczną pomocą diagnostyczną, wykorzystywaną w celu oceny czasem 

niezwykle zawiłych spraw dotyczących właściwej _________________________________ 

______________(10). Dzieci niezaburzone rysują chętnie i wykorzystują całą paletę barw 

do kolorowania elementów rysunku. 
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Zadanie  II. 
 
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. Matematyka, fizyka, i chemia to cztery królowe umysłów ścisłych. (-) 

11. 
Wszyscy absolwenci szkół ogólnokształcących, opuszczając mury swoich 
liceów, cieszą się, że nie będą już musieli rozwiązywać problemów 
matematycznych, fizycznych i chemicznych. 

 

12. Tworzone są nowe kierunki studiów po to, aby sprostać potrzebom gospodarki 
i po to, by każdy obywatel miał wyższe wykształcenie.  

13. Większość młodych ludzi źle sypia, bo mają niewygodne łóżka.  

14. Na liście tak zwanych „kierunków zamawianych” znalazły się: matematyka, 
fizyka i chemia.  

15. Od dwóch lat Ministerstwo Edukacji i Sportu organizuje konkurs: „Rządowy 
program kierunków zamawianych”.  

16. Konkurs „Rządowy program kierunków zamawianych” skierowany do wyższych 
uczelni publicznych i niepublicznych.  

17. 
„Kierunki zamawiane” o dodatkowej liczbie miejsc, wybierane są na podstawie 
rozmów ministerstwa z urzędami pracy, ekonomistami, przedsiębiorcami 
oraz organizacjami pracodawców. 

 

18. 
W tym roku na liście kierunków zamawianych, oprócz matematyki, fizyki 
i chemii znalazły się między innymi: energetyka, historia, biotechnologia, 
ochrona środowiska oraz wzornictwo. 

 

19. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dostał dodatkowe środki pieniężne 
na chemię.  

20. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Wrocławski otrzymały 
dotacje na fizykę.  
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Zadanie  III. 
 

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. Łóżko jest najważniejszym meblem w pokoju hotelowym, to ono decyduje o tym czy: 

A)  goście będą mogli zjeść bezpłatne śniadanie 

B) noc będzie należała do udanych 

21.Wyniki badań potwierdzają, że dwie trzecie gości preferuje: 

A) średnio twardy materac 

B) miękki materac 

22.: Badania pokazały też, że im starsi wiekiem goście hotelowi, tym bardziej: 

            A) lubią twarde spanie 

            B) lubią towarzystwo innych osób 

23.: Standardowa szerokość łóżka pojedynczego wynosi: 

A) 80 cm 

B) 90 cm 

24. 32 procent respondentów najlepiej wysypia się w: 

A) łóżku podwójnym 

B) łóżku king-size 

25. Goście przywiązują dużą wagę także do pościeli, a szczególnie do jej: 

A) koloru 

B) jakości 

26. Pościel musi być miękka i delikatna w dotyku. Takie właściwości ma bawełna wykonana z: 

A) owczej wełny czesanej 

B) cienkiej przędzy czesankowej 

27.: W pokoju powinna się znaleźć również druga poduszka, tak wskazało: 

A) ponad 50% badanych 

B) ponad 80 % badanych 

28.: 47 procent respondentek skorzystałaby z dodatkowego: 

A) ręcznika do wycierania  

             B) koca do przykrycia 
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B         
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 10   
II. feladat 10   
III. feladat 8   

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma 
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. 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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Zadanie  I. 
 

Wyobraź sobie, że jesteś osobą dojrzałą, mającą za sobą spore doświadczenie na rynku pracy. Tak się 

właśnie złożyło, że poszukujesz nowego etatu. Napisz do dyrektora personalnego krótki list i opisz  

w nim ścieżkę swojej kariery, wykształcenie oraz podstawowe dane personalne. Używaj przy tym 

fikcyjnych danych osobowych. 

Pamiętaj, że piszesz do urzędnika. Musisz wykorzystać odpowiednie zwroty i formuły. 

Pisząc, możesz skorzystać z podanego poniżej planu: 

1. Dane personalne: 

- imię i nazwisko 

- stan cywilny 

- data i miejsce urodzenia 

- adres domowy 

- numer telefonu 

- adres e-mail(owy) 

2. Wykształcenie: 

- zawód 

- ukończone szkoły (wszystkie) 

- stopnie naukowe 

- kursy zawodowe i specjalistyczne 

- staże 

- znajomość języków obcych (w mowie i w piśmie) 

3. Doświadczenie zawodowe: 

- dotychczasowe zatrudnienie 

- zajmowane stanowiska 

- osiągnięcia i sukcesy zawodowe 

4. Zainteresowania zawodowe. 

5. Pasje, zamiłowania i hobby. 

 

Pamiętaj o specyficznym układzie graficznym takiego listu. 

 

Pamiętaj także, by Twój list zawierał 120-150 wyrazów. 

 

 

Swój list napisz na stronie numer 4! 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2012. május 24. 
1211 

Lengyel nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
Zadanie  I. 
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Zadanie  II. 
 

UWAGA: wybierz tylko jedno zadanie A lub B! 

Zadanie A) 
Obejrzałeś w teatrze lub w telewizji spektakl. Chcesz się podzielić swoimi wrażeniami  
z panią profesor, która jest wielkim miłośnikiem teatru. Napisz do niej list. Opisując sztukę 
możesz skorzystać z planu podanego poniżej. 

1. Miejsce wystawienia sztuki. 
2. Tytuł sztuki, nazwisko jej autora oraz reżysera. 
3. Wykonawcy głównych ról. 
4. Najważniejsze sprawy poruszone w sztuce. 
5. Dekoracje i kostiumy artystów. 
6. Zalety i wady gry aktorów. 
7. Rola muzyki i efektów dźwiękowych. 
8. Własna ocena wystawienia sztuki. 
9. Wrażenie wyniesione ze spektaklu. 

Możesz także w swoim liście wykorzystać niektóre z podanych poniżej wyrażeń: 
odnieść przyjemne, miłe wrażenie z pobytu w teatrze, być pod wrażeniem, sprawić wrażenie, 
dostarczać wrażeń, obsada ról, maksymalnie wykorzystano, minimalnie zarysowano, bardzo 
umiejętnie wyzyskano, stworzono nastrój, klimat. 
Pamiętaj o formach grzecznościowych stosowanych w listach! 
Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 

 
Zadanie B) 
Zastanawiasz się, czym jest miłość? Odpowiedz na to pytanie, pisząc list do koleżanki  
lub kolegi. Możesz napisać list, bliski publicystyce, gdzieś z pogranicza literatury i nauki. 
Ważne jest, żeby temat był ujęty w sposób ciekawy, oryginalny i pokazywał indywidualne 
spojrzenie autora (subiektywizm!). List ten może być formą otwartą, nie musi prowadzić do 
jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu. Może to być także swobodna kompozycja; luźna, 
fragmentaryczna, może zawierać dygresje. Nie musisz dawać wyraźnego zakończenia, ani 
zaskakującej puenty. Pamiętaj jednak, że błyskotliwym wnioskom zawartym w liście musi 
towarzyszyć wielka dbałość o stronę językową. Form charakterystycznych dla listu – nie 
można pominąć! 
Twoja praca musi zawierać 200-250 wyrazów. 
 

Tekst rozpocznij pisać na nowej stronie! 
 

a) Janina Wójcik, Język polski 7.  

b) http://nauka.katalogi.pl 
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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 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  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
     
   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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