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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. 
 
 
Janek nie tak wyobrażał sobie własną karierę, gdy siedem lat temu, zaraz po skończeniu 

studiów prawniczych, dostał dobrą pracę. Najgorsze jest to, że już nie widzi sensu w tym,  

co robi. Dostał intratną posadę w jednej z warszawskich korporacji i jak mówi stracił kontrolę 

nad swoim życiem. Kontakt z żoną i trzyletnią córką Anią ogranicza się do porannego  

i wieczornego całusa. Od dawna ma wrzody na żołądku, a ostatnio stwierdzono u niego 

zaawansowane stany depresyjne. Chciałby zwolnić tempo, ale kto teraz, w czasach kryzysu, 

zapłaci mu lepiej? I czy w ogóle znalazłby inne zajęcie? Tłumaczy, że intensywność czy 

długość pracy to nie jedyny problem, z którym się zmaga. Najgorsze jest to, że już nie widzi 

sensu w tym, co robi. Myślał, że będzie doradzał klientom i uczestniczył w spotkaniach 

handlowych. Tymczasem po kilkanaście godzin dziennie siedzi przed komputerem lub nad 

jakimiś papierami. - Monotonne zajęcie, zabijające kreatywność i motywację. Do tego  

w firmie występuje współzawodnictwo nie tyle pracy, ile długiego przesiadywania w pracy. 

W obawie przed zwolnieniem – wyjaśnia Janek – każdy chce pokazać, że jest zaangażowany  

i lojalny ponad normę. Zależy nam na tym, żeby inni – a już zwłaszcza szefowie – widzieli, 

że wcale nam się nie spieszy do domu, bo sprawy firmy przedkładamy nad wszystko inne. 

Chodzi o to by za wszelką cenę móc nadal pracować i zarabiać na życie. 

 
Tekst pochodzi ze strony:http://praca.wp.pl 
 
 

0. Janek ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. (-) 
1. Janek pracuje w węgierskiej korporacji w Budapeszcie.  
2. Janek ma sześcioletniego syna i trzyletnią córkę.  
3. W czasach kryzysu ciężko dostać lepiej płatną pracę.  

4. Janek jest niezadowolony ze swojej pracy, bo siedzi przed komputerem, 
a miał doradzać klientom i uczestniczyć w spotkaniach handlowych.  

5. Pracownicy w firmie Janka współzawodniczą ze sobą nie tyle w pracy,  
co w przesiadywaniu w biurze.  

 
 
 1. 2. 3. 4. 5. max. elért 
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II. Połącz przepis (recepturę) z odpowiednimi nazwami potraw, dań czy napojów. 
Odpowiednie litery wpisz w tabelkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
 

A Masło utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Nie przerywając 
ucierania, kolejno wbijać jajka (następne wbić, gdy jedno już się połączy). 
Do gładkiej masy dodać  mąkę z proszkiem do pieczenia, delikatnie wymieszać. 
Gdy składniki się połączą, przełożyć masę do natłuszczonej formy i posypać 
truskawkami. Piec 45 minut w temp. 170 stopni C.  Podawać z cukrem pudrem. 

B Do dzbanka wsypać herbatę (można użyć herbaty jaka jest pod ręką lub jaką 
lubisz), zalać wrzątkiem, wrzucić cytrynę, imbir i grejpfrut, całość wymieszać, 
a przy okazji wyciskać sok z cytrusów, większy aromat i smak. Dolać miodu 
do smaku i zamieszać. 

C Z pół litra zimnego mleka odlać pół szklanki i wsypać do mniej zawartość torebki 
i dobrze wymieszać. Pozostałe mleko zagotować. Do gotującego się mleka wlać 
rozrobiony proszek i ciągle mieszać, aż zgęstnieje. Można podawać gorący lub 
zimny. 

D Rozbić mięso na cienkie kawałki, natrzeć solą i pieprzem, a następnie panierować. 
Najpierw w mące, potem w roztrzepanym surowym jajku lub mleku, a na koniec 
w bułce tartej. Smażyć na gorącym oleju, na rumiano z obu stron. 

E Kromki chleba posmarować masłem. Na chlebie położyć plaster szynki, żółtego 
sera, gotowane jajko. Przybrać pokrojonym ozdobnie zielonym ogórkiem, 
koperkiem lub pietruszką. 

F Obrane ziemniaki dokładnie myjemy i kroimy w słupki. Olej rozgrzewamy do 
temperatury 180-190 stopni. Wrzucamy pokrojone ziemniaki i smażymy, aż będą 
rumiane. Potem wyjmujemy je z oleju i odsączamy. Już odsączone solimy. 

G Surowe jajka rozbić i wlać do miseczki. Rozmieszać. Posolić. Wlać na roztopione 
masło i usmażyć, mieszając od czasu do czasu. Zdjąć z ognia, kiedy nabierze 
wilgotnego połysku. 

H Surowe warzywa (ziemniaki, marchew) dokładnie umyć i ugotować. Jajka 
ugotować na twardo - wystudzić. Ostudzone i obrane warzywa oraz jajka pokroić 
w drobną kostkę. Następnie  dodać, także pokrojone w kostkę jabłka i ogórki 
kiszone. Zieloną pietruszkę drobno posiekać. Na koniec dołożyć odsączony 
groszek. Całość posolić, dodać pieprz, majonez, dwie łyżki musztardy. Wszystko 
razem dokładnie wymieszać. Do sałatki dla zaostrzenia smaku można dodać por 
(pokroić, posolić i lekko odcisnąć). 

K Mięso, najlepiej wziąć kawałek mięsa wołowego z kością oraz drobiu, dokładnie 
umyć,  włożyć do garnka i zalać zimną wodą. Wolno gotować. Zebrać szumowinę, 
włożyć obrane i umyte warzywa - doprowadzić do zagotowania. Zmniejszyć ogień 
i gotować wolno do miękkości mięsa. Przyprawić do smaku solą, pieprzem, kostką. 
Podawać gorący z makaronem, posypany natką pietruszki. 

 
Przepisy zaczerpnięto ze stron internetowych http://przepisy.net  
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0. Budyń 

6. Kotlet schabowy 

7. Frytki 

8. Herbata 

9. Kanapki 

10. Jajecznica 

11. Ciasto z truskawkami 

12. Sałatka jarzynowa 

13. Rosół 
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III.  Podane fragmenty legendy o warszawskiej syrence poukładaj w logicznej 
kolejności. Odpowiednią literę wpisz w ramkę. Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 

A 
wyznał, kim jest i dodał: 
- Wybuduję tutaj miasto, a ciebie uczynię kasztelanem, bo jesteś człowiekiem 
mądrym i wielkiego 

B 
dalszą drogę. - Potem znikła. 
Tak książę trafił do chaty ubogiego rybaka, którego jednym bogactwem była rzeka. 
Ugościł on chętnie wędrowca, choć nie wiedział, że ma do czynienia 

C Działo się to w czasach, gdy mazowieckie ziemie porastała puszcza. Pewnego razu 
zabłądził w niej podczas polowania władca tej krainy, książę 

D pieśń, tak słodką i żałosną, że wzruszony rybak otworzył drzwi stodoły i uwolnił ją. 
Odtąd 

E 
serca. 
Mijały lata. Wokół chaty rybaka wyrosło wiele domów, a miasto nazwano od imion 
bliźniąt Warszawą. Strzegła go piękna syrena z łukiem w ręku. Nikt jej nie widział, 
ale wszyscy słyszeli wieczorami jej przepiękny 

F 
śpiew i bardzo ją pokochali. Nie podobało się to surowemu pustelnikowi i kazał ją 
pojmać. Rybacy posłuchali pustelnika i pewnej nocy zarzucili na syrenę sieci. 
Potem zanieśli ją do pobliskiej stodoły i 

G 
Ziemomysł. Dotarł nad Wisłę. Na rzecznych falach kołysała się pół kobieta, pół 
ryba przecudnej urody, pokryta do pasa lśniącą łuską. W rękach trzymała łuk 
i strzałę. Nie wymierzyła jej jednak w księcia, ale gdzieś daleko przed siebie 
i przemówiła 

H z władcą, a dzieci gospodarza, bliźnięta Wars i Sawa, wesoło się z nim bawiły. 
Odjeżdżając następnego dnia rano, Ziemomysł 

K słodkim głosem: 
- Idź za strzałą, a trafisz do dobrych ludzi, którzy udzielą ci schronienia i wskażą 

L uwięzili. Pilnował jej młody rybak. Kiedy inni odeszli, syrenka zaczęła nucić 
pożegnalną 

M 
już nikt więcej jej nie widział. Jedyną pamiątką jest wizerunek pół kobiety, pół 
ryby zdobiący herb Warszawy. 
 

 
Baśnie polskie – Warszawska syrenka, tekst – wg opowiadania Katarzyny Karczewskiej 
Wydawnictwo Publicat S.A. Poznań 2004 
 
 

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

C           
 

 
 
 
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. max. elért 
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IV. Poniżej podstawowe pytania dotyczące Kodeksu Drogowego. 
Wybierz poprawną odpowiedź i wpisz ją do tabeli. 
Przykład oznaczony jest symbolem (0). 
Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 
 
0. Kodeks drogowy reguluje zasady: 

A/ kto pierwszy ten lepszy 
B/ ruchu na drogach publicznych 
C/ kupna i sprzedaży towarów 

24. Jeśli policjant kieruje ruchem to jego polecenia są ważniejsze od: 
A/ kolacji 
B/ świątecznych zakupów 
C/ sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych 

25. Znaki i sygnały drogowe wyrażają:  
A/ ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje 
B/ jaki mamy poziom IQ 
C/ brak zainteresowania teatrem 

26. Karetka pogotowia ratunkowego, jadąca na sygnale ma: 
A/ czytać 
B/ pierwszeństwo 
C/ ustąpić innym użytkownikom dróg  

27. Pieszy idący po poboczu lub drodze jest zobowiązany:  
A/ iść lewą stroną drogi 
B/ skakać 
C/ posmarować się olejkiem do opalania 

28. W Polsce i na Węgrzech, na drogach obowiązuje: 
A/ ruch lewostronny 
B/ ruch obiegowy 
C/ ruch prawostronny 

29. Przejście dla pieszych popularnie nazywa się: 
A/ tygrys 
B/ krowa 
C/ zebra 

30. Czerwone światło sygnalizacji świetlnej oznacza że: 
A/ jesteśmy kochani przez rodziców 
B/ musimy stać, nie wolno nam iść lub jechać 
C/ nadlatuje samolot 

 
Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie http://www.v10.pl 
 
 
 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. max. elért 
       7  

 
 

0. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
B        
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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. 

 
Kiedy wyjść za mąż? W jakim wieku jesteśmy gotowi brać ślub i formalnie wiązać się  

z drugą osobą (druga osoba)(0)? A w jakim wieku – już nie warto urządzać 

______________________________(huczne wesele)(1)? Na te pytania nie ma jednej, 

______________________________(uniwersalna odpowiedź)(2). 

Sprawdziliśmy jednak, co wynika z __________________________(najnowsze badania)(3) 

i co na ten temat sądzą Polki. Okazuje się, że dzisiejsza młodzież wcale nie odrzuca 

____________________________(instytucja małżeństwa)(4), jak było to jeszcze popularne 

dekadę temu. Z sondażu, przeprowadzonego na początku tego roku, wynika, że powracają 

tradycyjne, konserwatywne wartości. Aż 78 % Polaków w wieku 18 – 26 lat twierdzi,  

że małżeństwo ma dla nich duże znaczenie. Zdecydowana większość (82 procent) uważa,  

że ślub kościelny jest potrzebny i ważniejszy od ______________________(ślub cywilny)(5) 

i tylko co piąty ankietowany jest zdania, że małżeństwo to przestarzała instytucja. 

Optymistyczne wyniki badań, świadczące o tym, jak młodzi Polacy poważają tradycyjne 

wartości, kłócą się nieco z danymi z Głównego ____________________________(Urząd 

Statystyczny)(6). Liczba zawieranych małżeństw w _________________________________ 

(pierwsze półrocze)(7) tego roku spadła bowiem o 15 proc. w porównaniu  

z ________________________________(analogiczny okres)(8) w roku ubiegłym. Dziennik 

Gazeta Prawna donosi, że duża część społeczeństwa nie planuje małżeństwa  

z _______________________________(powody ekonomiczne)(9). 39% kobiet i 38% 

mężczyzn przyznało, że nie dysponuje ________________________________(odpowiednie 

mieszkanie)(10), w którym mogliby zamieszkać z rodziną. Rezultatem zmiany naszych 

poglądów na instytucję małżeństwa jest podniesienie średniej wieku, w jakim bierzemy ślub.  
 
 
Opracowano w oparciu o tekst zamieszczony na stronie:http://kobieta.wp.pl 
 

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 przeszłego. 

Przykład oznaczony jest symbolem (0). Nie wolno nic wpisywać w szare pola. 

 
Byli raz sobie żółw i żaba, którzy bardzo się przyjaźnili. Pewnego dnia oni usiedli (umyć, 

ubrać, usiąść,upiec)(0) nad brzegiem jeziora, żeby sobie porozmawiać. Nieoczekiwanie 

_______________ (zerwać się, wstać się, obudzić się, rozmnożyć się)(11) burza i kilka 

pierwszych kropel deszczu ______________________ (spadać, pisać, startować, 

sprostować)(12) prosto na głowy przyjaciół. Zaniepokojeni 

____________________________(pomalować, pomagać powąchać, popatrzeć)(13) na 

niebo zasnute ciężkimi chmurami. 

- Wcale nie mam ochoty zmoknąć – ______________________(opanować się, wysyłać 

odezwać się, okryć się)(14) żółw. Jeszcze się od tego rozchoruję! 

- Masz rację – ________________________ (powiedzieć, podejść, poskakać, 

posprzątać)(15) żaba – nie będziemy moknąć. Pospieszmy się! 

I hop! Czym prędzej oni_______________________(wysuszyć, wypadać, wyspać, 

wskoczyć)(16) do jeziora. 

 
 
Tekst Zofia Beszczyńska w: K.Kowaliszyn, K.Lenkiewicz, Krajobraz z uśmiechem, WSiP, Warszawa 1999 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Światem Chopina była Europa. Choć w chwili zwątpienia poważnie rozważał, czy nie 

wyemigrować za (0) ocean, został _______(17) Sekwaną ______(18) końca swych dni.  

Jego sztuka wywodziła się _______(19) polskich tradycji muzycznych, ale jej korzenie 

sięgały dzieł największych europejskich mistrzów minionych epok. Artysta był człowiekiem 

otwartym na niezmierzone bogactwo wrażeń dostarczanych ________(20) otaczający świat.  

_______(21) Paryżu, stolicy tego świata, miał na wyciągnięcie ręki wybitnych przedstawicieli 

wielu narodów. Na jego oczach powstawały i ścierały się różnorakie trendy, wpływające 

_______(22) bieg historii całego świata. 

 
 
Zaczerpnięto ze strony internetowej http://chopin.pl 
 
 
 
 
 
 

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

za       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Samochód niestary, z niewielkim przebiegiem, bezwypadkowy i tani. Jeśli udało ci(0) (ty) się 

taki kupić, szybko biegnij zagrać w totolotka – masz dobrą passę! Tak już bowiem jest, że 

dobre auta używane są drogie i nie jest ______(23) (oni) dużo. 

Najtaniej kupuje się za granicą samochody powypadkowe, najlepiej rozbite. Niedrogie są też 

pojazdy z dużym przebiegiem, czyli nie tyle używane, co zużyte. Na takich autach da się 

najwięcej zarobić, najtrudniej też na nich stracić. Jeśli intensywnie szukamy używanego auta 

dla siebie, chodząc po komisach, szybko nabierzemy przekonania, że wszystkie samochody 

używane mają za _______(24) (siebie) większe lub mniejsze wypadki. Większość 

samochodów, jakie przyjeżdżają do _______(25) (my) z zagranicy, jest lub była pojazdami z 

poważną wadą. Liczniki są „kręcone” zarówno przez handlujących na niewielką skalę autami 

jak i przez poważne firmy. Ponieważ jednak zawsze trudno _____(26) (oni) to przestępstwo 

udowodnić, bezpieczniej będzie mieć się na baczności. Lepiej kupić zadbane auto niż pojazd, 

z którego poprzedni właściciel zrobił chlew lub palarnię – to jasne. Jest coraz więcej 

warsztatów zajmujących się profesjonalną kosmetyką. Zarówno handlarzom jak i Tobie 

opłaca się przed sprzedażą zainwestować w wymianę kierownicy, jeśli stara jest przetarta. 

Dziś kupowanie i sprzedawanie auta to wielka umiejętność. Czy _____(27) (ty) ją posiadasz? 

Jeśli nie, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów. ______(28) (oni) pomogą Ci wybrać 

odpowiednie auto. 

 
Opracowano korzystając ze strony http://www.auto-swiat.pl  
 

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

ci       
 
 
 
 
 
 

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!   



 

Lengyel nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1111 
  III. Hallott szöveg értése 
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LENGYEL NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2012. május 24.  8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

  
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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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, śniła o tym, że jej koleżanka Zuzia mieszkała w Krakowie. (-) 

1. W tym śnie, ojciec córeczki był królem mądrym i sprawiedliwym. 
Znał pięć języków obcych. 

 

2. Królowa była szefem Urzędu Skarbowego w Krakowie.  

3. Król całymi dniami spał lub oglądał telewizję.  

4. Córka – królewna marzyła o królewiczu na białym koniu.  

5. Królewna codziennie chodziła do teatru, bo wystawiali tam lektury szkolne.  

6. Królewna uczyła się włoskiego, bo jej niania pochodziła z Włoch.  

7. Gdy królewna miała osiemnaście lat poszła na swój pierwszy bal.  

 
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 Doktorze. 
- Dzień dobry. Proszę usiąść na fotelu, otworzyć usta i wskazać ząb, który boli. 
- Panie doktorze, prawa trójka (0), na górze. 
- O tak, widzę. Prawa trójka na górze. 
- Jadłam wczoraj kolację, bułkę z _____________________(8) i żółtym serem. I nagle czuję… ząb! 
- Tak się zdarza. Widzę, że ten ząb był już wcześniej leczony. Kiedy to było? 
- Tak. Miałam już problemy z tym zębem dwa razy. Po raz pierwszy ______________________(9) 

ten ząb pięć lat temu, a po raz drugi dwa lata temu. 
- Hm… Dwa razy leczony ząb: pięć lat temu i dwa lata temu. 
- Tak. Panie Doktorze czy da się uratować ten ____________(10)? 
- Spróbuję. Najpierw proszę zrobić zdjęcie rentgenowskie. Wypiszę skierowanie. 

 Proszę podać imię i _______________________(11). 
- Anna Malinowska. 
- Ile masz lat? 
- ______________________(12). 
- Adres zamieszkania? 
- 00-100 Warszawa, ulica __________________________(13) 25. 
- Pójdź na II piętro. Tam jest pracownia rentgenowska i zrób prześwietlenie tego zęba. Zaczekaj  

10 minut na zdjęcie, a potem do mnie wróć. Dobrze? 
- Oczywiście panie doktorze. 
- Jestem z powrotem. Proszę oto ____________________________(14) rentgenowskie mojego zęba. 
- Dziękuję. Oj, niedobrze! Ząb jest mocno uszkodzony, ____________________(15) także. Spróbuję 

jednak go wyleczyć. Proszę siadać. 
- Na dziś to wszystko. Proszę przyjść do mnie za tydzień, we ____________________________(16), 

o dwunastej. Będę kontynuował leczenie, ale gdyby ząb bolał natychmiast proszę do mnie przyjść. 

Pracuję ________________________(17) od dziewiątej do siedemnastej. 
- Dziękuję panie doktorze, do widzenia. 
- Do widzenia. 
 
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. Ania odrobiła zadanie domowe: 

A) opisała swój dom 

B) opisała dom swojej babci 
 

18. Dom babci znajduje się: 

A) nad Balatonem 

B) nad Dunajem 
 

19. Dom, w którym mieszka babcia został wybudowany:  

A) w pierwszej połowie dwudziestego wieku 

B) przez mamę Ani 
 

20.Ulubionymi owocami Ani są: 

A) jagody 

B) truskawki 
 

21. Ania lubi spędzać z babcią wieczory, bo wówczas: 

A) oglądają filmy, stare zdjęcia, rodzinne pamiątki 

B) malują obrazy i jedzą cukierki 
 

22. Ania marzy o tym: 

A) by po studiach wyjść za mąż 

B) by po studiach zamieszkać razem z babcią w jej dużym domu nad Balatonem 

Tekst z własnego archiwum (Dorota Fater) 
 

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

B      
 
 

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 
 
 

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 
 
Tydzień temu kupiłeś nowy telefon komórkowy. Niestety po tygodniu się zepsuł. 
Sprzedawca poinformował Cię, że należy pisemnie zgłosić swoją reklamację. 
Pisząc ją pamiętaj by: 
w lewym górnym rogu 
- podać swoje imię i nazwisko 
- adres zamieszkania i adres e-mail(owy) 
w prawym górnym rogu 
 - podać miejsce i datę pisania pisma pod datą 
- napisać nazwę i adres firmy do której adresujemy pismo. 
W treści pisma: 
- podać dane dotyczące telefonu (nazwa, model, nr, seria) 
- podać dane dotyczące samego zakupu (nazwa i adres sklepu, nr faktury oraz data zakupu) 
- podać informacje zapisane na karcie gwarancyjnej (jej numer, ważność) 
- opisać szczegółowo problem (to co się dzieje z telefonem komórkowym, na przykład, że nie 
można go włączyć, albo że nie słyszymy rozmówcy, albo że nie możemy wybrać numeru). 
Dodatkowo można poprosić o: 
- zastępczy telefon (na czas oddania swojego do naprawy) 
Pamiętaj, że to pismo urzędowe! I muszą być w nim odpowiednie formy dla tego typu pism. 
Nazwy, adresy i numery, które podajesz w piśmie powinny być fikcyjne! 
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) Napisz e-mail do kolegi lub koleżanki z Polski. Opisz swoją działalność w ruchu 

ekologiczno-społecznym. Możesz napisać, od kiedy należysz do tego ruchu 

ekologicznego, jak on się nazywa, ilu ma członków i kim są ludzie, którzy należą do tej 

organizacji. Opisz swoją działalność. Na przykład, że sadzisz młode drzewa. Zbierasz 

śmieci i odpadki pozostawione przez innych ludzi w lesie. Opiekujesz się zwierzętami  

w schronisku. Zbierasz pieniądze, podczas akcji dobroczynnych, na pokarm dla zwierząt 

ze schroniska. Dodatkowo w swoim domu segregujesz śmieci i namawiasz do tego 

innych. Oszczędzasz energię elektryczną, wodę, papier. Pisząc zachęć swojego kolegę lub 

koleżankę w Polsce do zainteresowania się tematem. Możesz wspomnieć, że wkrótce 

będziesz studentem Ochrony Środowiska. Na koniec zapytaj co u niego lub niej słychać, 

co nowego?  Potem pożegnaj się i podpisz swój e-mail. 

B) Opisz nauczyciela, którego lubisz, albo któremu najwięcej zawdzięczasz. 

Możesz skorzystać z planu: 

- przedstawienie postaci 

- portret (wygląd zewnętrzny, ogólne wrażenie) 

- usposobienie (jak postać zachowuje się względem innych ludzi) 

- cechy umysłu (zdolności, umiejętności i zainteresowania postaci) 

- charakter (wewnętrzne cechy opisywanej postaci) 

- poglądy, ideały życiowe naszej postaci 

- zakończenie - podsumowanie (moja ocena postaci). 
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Wpisz literę wybranego tematu:   □ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2012. május 24. 
1111 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2012. május 24. 
1111 

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

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2012. május 24. 
1111 

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

 

 

 

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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