POZIOM C2
TEST PRZYKŁADOWY
TRANSKRYPCJE I KLUCZ DO ZADAŃ

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Transkrypcje

Transkrypcja I

NEWSY

0. Nad ranem złodzieje staranowali drzwi jednego ze sklepów przy ul. Łukasińskiego w
Szczecinie. Ich łupem padł właśnie bankomat, który załadowali do auta. Jeszcze nie
widomo, ile pieniędzy było w środku. Wiadomo, że sklep ma monitoring – może zatem
uda się natrafić na ślad tych złodziei. Auto było na warszawskich numerach
rejestracyjnych.
1. Nawet 120 km na godzinę. Z taką siłą wiało wczoraj niemal w całej Polsce. Niestety

porywiste podmuchy wyrządziły w Polsce wiele szkód. Najwięcej na północy kraju.
Połamane drzewa, pozrywane dachy i linie wysokiego napięcia. W łódzkim ranny został
mężczyzna, na którego samochód spadło drzewo. Tylko w województwie
świętokrzyskim około 5 tysięcy odbiorców było bez prądu.
2. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w lipcu tego roku wynika, że w naszym kraju
pali jedna trzecia Polaków, czyli tyle samo ile w przeciągu ostatnich pięciu lat. Co
czwarty Polak pali regularnie, a co dwudziesty okazjonalnie. Najczęściej, jak mówi
Michał Feliksiak z CBOSu, palą mężczyźni. Niemal dwukrotnie częściej palą mężczyźni
niż kobiety, wyraźnie rzadziej palą osoby starsze, częściej palą ludzie młodzi bądź w
średnim wieku.
3. Sklepy z dopalaczami zlikwidowano, ale handel spod lady kwitnie w najlepsze.
Najnowsze sondaże mówią o spadku stosowania tych groźnych substancji, tymczasem
nastolatkowie i osoby pracujące z młodzieżą twierdzą zupełnie co innego. „Tajfun”,
„Czarna śruba” czy „Magiczne drzewo” te nazwy dopalaczy gimnazjaliści i licealiści
wymieniają jednym tchem.
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4. W Polsce każdego roku rodzi się około czterech tysięcy dzieci z wadą serca- w tym ze
zwężeniem aorty. Pacjenci w górnej połowie ciała mają podwyższone ciśnienie
tętnicze, natomiast poniżej zwężenia czyli w obrębie naczyń w dolnej połowie ciała
ciśnienie jest zdecydowanie obniżone. Czterech takich pacjentów trafiło dziś na stół
operacyjny poznańskiej kliniki. Z punktu widzenia medycyny, to przypadki szczególnie
trudne.
5. Znowelizowany kodeks pracy wprowadził do polskiego systemu prawnego europejski
standard w zakresie ochrony pracownika przed działaniami mobbingowymi. Nie ma
znaczenia czy jesteśmy zatrudnieni na umowę terminową czy na czas nieokreślony.
Kodeks pracy zawiera normy bezwzględnie obowiązujące, których pracodawca i
pracownik zobowiązani są przestrzegać.
6. Po pierwszym weekendzie z Salt Lake City z tarczą wrócili nasi siatkarze. Przed wylotem
do Serbii i Czarnogóry mają 56 godzin wolnego. Powracający zza oceanu siatkarze
doczekali się na stołecznym lotnisku w pełni zasłużonych braw oraz, co najważniejsze,
mogli po blisko dwutygodniowej rozłące pobyć ze swoimi bliskimi i podzielić się z nimi
radością z odniesionego zwycięstwa.
7. Kupić Fontannę Neptuna, a może ktoś chce Dwór Artusa. Już wkrótce będzie to
możliwe. Gdańsk jako jedyne miasto w Polsce będzie miało całą swoją planszę w grze
„Monopol”. Do tej pory Polska była reprezentowana tylko przez Gdynię jako jedno z
wielu miejsc w światowej edycji tej najpopularniejszej gry planszowej na świecie.
8. To w tym lecie trzej piętnastolatkowie z gminy Gnojno od miesięcy zbierali niewypały
z czasów drugiej wojny światowej. Dwóch z nich interesuje się historią, trzeci jest
zdolnym chemikiem. Kolekcjonowanie amunicji traktowali jako zabawę.
- Bierze się wykrywacz i jak pika, to znaczy, że jest metal i się kopie.
9. Witold Leszczyński z Olecka odzyskał kolekcję życia - ponad 200 butelek alkoholi. Trzy
lata temu kiedy po latach wrócił ze Stanów Zjednoczonych do Polski celnicy
zarekwirowali mu kolekcję butelek z całego świata, potraktowali jak przemytnika i
odebrali butelki. Oprócz alkoholi celnicy zarekwirowali wtedy zapachowe wkłady do
odświeżaczy. Te również wróciły do prawowitego właściciela, chociaż nie nadają się już
do użytku.
10. „Lekarze bez granic” tak mówią o sobie pracownicy izby wytrzeźwień w Katowicach.
Na stanowiskach medycznych doktorzy z Jemenu, Laosu, Kazachstanu…
- Po prostu poszłam, zapytałam czy może ja będę tu pracować. Tak – bo akurat było
stanowisko wolne.
Mówi dyrektor placówki:
- Jeżeli ma dyplom polskiej uczelni lub też dyplom, który jest w Polsce uznawany,
zatrudniamy taką osobę. Bo w dzisiejszych czasach lekarz jest na wagę złota.
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Transkrypcja II

RELIGIJNOŚĆ

20 lat po upadku komunizmu i 5 lat po wejściu do Unii Polska jest najbardziej religijnym
krajem Europy. O tym, czy polski Kościół oprze się procesom modernizacji społeczeństwa
dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną, a
dyskusji przysłuchiwał się Grzegorz Krakowski.
Jak podkreśla profesor Paul Zulehner, który przeprowadził badania religijności w
Europie, kryzys wiary na starym kontynencie jest wynikiem przemian związanych z
modernizacją społeczeństw, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych na starym kontynencie
wolność przeciwstawiana była religii. Badania profesora Zulehnera pokazały też, że spośród
krajów Europy Polacy najbardziej spodziewają się kryzysu religijności.
- 71 % Polaków, którzy wzięli udział w tych badaniach, stwierdziło, że za 10 lat będzie mniej
osób religijnych w waszym kraju.
Jak zaznacza profesor Tadeusz Szawiel, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego,
obecnie Polska jest najbardziej religijnym krajem Europy. Taki stan nie musi się jednak zawsze
utrzymywać.
- Nie istnieje żadna dziejowa konieczność, by Polska nadal pozostawała krajem wyjątkowo, w
sensie socjologicznym, religijnym.
Jednak, zdaniem socjologa, kryzys religijności nie jest bezpośrednio związany z
nowoczesnością.
- Kraje o podobnych poziomach modernizacji są w różnym stopniu religijne.
Decydującą rolę odgrywa tu bowiem wiele czynników kulturowych.
Zdaniem filozofa i publicysty, Dariusza Karłowicza, Polska różni się od krajów Europy
Zachodniej, a różnice te sięgają aż Oświecenia.
- Zasadniczymi figurami polskiego Oświecenia byli księża, to rzecz ogromnie istotna dla
rozumienia charakterystyki tego ruchu, który nie obrócił się w ruch przede wszystkim
bogoburczy czy antyreligijny. Stąd to napięcie w Polsce nie istnieje już od XVIII wieku.
Dariusz Karłowicz zaznacza również, że w Polsce Kościół przeszedł już poważną próbę w latach
90., kiedy po odzyskaniu wolności jako instytucja przeżywał poważny kryzys zaufania.
- Wyszedł z niego z pewną odmienioną jakością, jako Kościół dużo silniej związany z
racjonalnością, dużo mniej z autorytetem
Z kolei, zdaniem socjologa, Tomasza Żukowskiego, Polacy w ciągu ostatnich
dwudziestu lat pokazali, że nowoczesność nie musi wiązać się z odrzuceniem religii. Tomasz
Żukowski jako jeden z przykładów podaje reakcje ludzi młodych na śmierć Jana Pawła II.
- Młodzi Polacy są z jednej strony najbardziej proreligijni z Europejczyków, a zatem, jak wynika
z badań, na liście z krajów dziesięciu największych i średnich Europy są na trzecim miejscu pod
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względem prorynkowości swoich poglądów. Drugim biegunem są młodzi Francuzi,
równocześnie najbardziej ateistyczni i najbardziej egalitarystyczni. I być może właśnie dlatego
Polacy w chwilach szczególnych przeżyć, po to, żeby wyrazić siebie, angażują się w życie
publiczne, palą znicze, a młodzi Francuzi w chwilach szczególnych przeżyć palą samochody.

Transkrypcja III

ODKRYCIA NAUKOWE

Przedstawiam Państwu wybrane odkrycia naukowe, najnowsze. Jak myślę, bardzo
szybko zmienią one świat i nas samych. Posłuchajmy.
Dziesięć, może dwanaście tysięcy lat temu zniknęły ostatnie mamuty. Pomysł, by je
wskrzesić, pojawił się dawno temu w literaturze s-f, science-fiction. Niedawno zaczęli o tym
mówić uczeni i oto właśnie japońscy biotechnologowie odtworzyli żywe i zdrowe klony, kopie
myszek, które od kilkunastu lat były martwe i zamrożone. Ponieważ w wiecznej zmarzlinie
syberyjskiej zachowały się ciała mamutów, próby ich odtworzenia na żywo już się zaczęły. Jest
to wstęp, początek czegoś, w co trudno uwierzyć. Na przykład otwiera się droga do
odtwarzania wymarłych dawno gatunków, ponieważ po wielu z nich zachowały się resztki
DNA. To może umożliwić klonowanie stworzeń, które żyły przed milionami lat. I coś o wiele
bardziej zdumiewającego: nie jest fantazją pomysł, by stworzyć żyjące kopie ludzi, których
mumie zachowały się w bagnach albo były sztucznie mumifikowane przed tysiącami lat, jak w
Egipcie. DNA niekiedy zachowuje się w kościach, czyli teoretycznie można by odtworzyć nie
tylko neandertalczyka, ale całą linię naszych ludzko-zwierzęcych i zwierzęcych przodków. Nie
mówiąc już o ludziach zamrożonych współcześnie po śmierci, na własne życzenie.
Kontrowersyjne? Nieetyczne? Tak, ale to inna dyskusja. Mówimy tylko o tym, co staje się
możliwe, choć może jest przerażające.
Po raz pierwszy wyraźna nadzieja dla sparaliżowanych. Zbudowano komputer
przetwarzający sygnały mózgu na różne czynności ułatwiające życie. Mówiąc dziennikarskim
skrótem, można myślą sterować robotami usługowymi albo przekazać dyspozycje wprost do
sparaliżowanej części ciała. Jest to proteza rdzenia kręgowego, którego uszkodzenie bywało
zwykle nie do naprawienia.
Obok techniki rusza ofensywa biologiczna. Wiemy, że centralny układ nerwowy
dorosłego człowieka jest niezdolny do regeneracji. Jego uszkodzenie zwykle skazuje na paraliż,
ślepotę, głuchotę. Ostatnio przełamano tę niezdolność, na razie u myszy, ale to początek.
Wyobraźmy sobie, co da inwalidom możliwość regeneracji nerwów.
Teraz nanotechnologia, czyli tworzenie urządzeń technicznych w skali atomowej. Oto
Amerykanie stworzyli żywe nanostruktury wewnątrz bakterii i wirusów. Powstał projekt
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stworzenia nanorobotów, dziesięć razy mniejszych od wirusa. Będą mogły krążyć w układzie
krwionośnym człowieka i na przykład zabijać komórki rakowe. I więcej, mogą być
programowane na w ogóle naprawę jakichś uszkodzonych układów wewnątrz nas. Człowiek w
moim wieku zaczyna żałować, że nie urodził się później, by korzystać z takich cudów. Dla
porządku dodam, że nanotechnologia może być groźna. Może wymknąć się spod kontroli i
jako nowe, żywe istoty w przyrodzie zniszczyć na przykład wszystkie mikroby. To byłoby także
końcem ludzkości, ale takie groźby rzadko się spełniają.

Transkrypcja IV

ŚWIĘTY

Co w mowie piszczy, co w mowie piszczy… Mówi Katarzyna Kłosińska:
 W związku z niedawną kanonizacją Jana Pawła II pani Kasia z Kaszub pyta, skąd się wzięło
słowo „święty”. Intuicja podpowiada mi – pisze słuchaczka – że ma ono coś wspólnego ze
światłem. Czy „święty” to tyle, co ‘jaśnie oświecony’, czyli ‘mający wysoką pozycję, dostojny’?
– zastanawia się pani Kasia. Ale tak nie jest. „Święty” nie ma związku ze światłem, a zatem też
nie oznaczał kogoś, kogo określilibyśmy jako jaśnie oświecony. „Święty” przyszedł do naszego
języka w prawie niezmienionej postaci z języka przodków wszystkich Słowian, czyli z języka
prasłowiańskiego. Był to przymiotnik znaczący tyle co ‘mocny, silny, potężny’. Odnosił się do
siły fizycznej. A kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo, to za takich mocnych, potężnych, ale już nie
mocnych fizycznie, lecz mocnych duchem, zaczęliśmy uważać tych, którzy byli czczeni przez
nową religię, i nazwaliśmy ich świętymi właśnie. Świętych uważamy za ludzi nadzwyczajnych,
a przez to szanowanych, i dlatego też taki nadzwyczajny dzień, dzień, w którym kogoś albo coś
szczególnie szanujemy, nazwaliśmy świętym. Cząstka, która stała u podstaw przymiotnika
„święty”, dała kilka imion, wywodzących się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Jednym z
nich jest Świętopełk. W dziejach Słowian zapisało się kilku Świętopełków. Byli to książęta,
władcy. I tenże Świętopełk musiał mieć mocne pułki. ‘Święt-‘ jak wiemy, odnosiło się do mocy,
siły, potęgi, a ‘pełk’ w tym imieniu odpowiada dzisiejszemu słowu ‘pułk’. Nasi wczesnopolscy
przodkowie chętnie też nadawali imię Świętosław. Niosło ono znaczenie ‘cieszący się dużą
sławą’. Jego żeński odpowiednik – Świętosława – nosiła podobno jedna z córek Mieszka I. Jest
jeszcze jedno bardzo ważne dla naszej kultury imię z cząstką ‘święt-‘, a mianowicie Świętowit,
pisane, co ważne, z ‘t’ na końcu (tam jest litera ‘t’), należący do boga Słowian połabskich. Jak
słusznie zauważyła pani Kinga, jest ono błędnie przerabiane na formę „Światowid”. Oczywiście
poprawna, tzn. zgodna z mitologią, nazwa to Świętowit. Bóg ten miał być mocnym, silnym
panem, władcą. Ta cząstka ‘święt-‘ to – jak wiemy – odnosiła się do ‘siły, mocy’, natomiast
cząstka ‘-wit’, oznaczała właśnie ‘pana, władcę’, tak np. jak w bardzo rzadkim już dzisiaj imieniu
Witosław. Przekształcenie „Świętowita” w „Światowida” jest najprawdopodobniej skutkiem
fałszywego powiązania imienia boga z jego wyobrażeniem. Jak wiemy, Świętowit
przedstawiany jest jako postać o czterech głowach, z których każda zwrócona jest w inną
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stronę świata, i dlatego uznano, że jego imię powstało z połączenia wyrazów ‘świat’ i ‘widzieć’.
A tymczasem jest to Święty Wit, czyli ‘potężny władca’1.

Transkrypcja V

DIALOGI

Przykład:
- Dajesz mi kosza w taki idiotyczny sposób? I co? Pewnie ci się jeszcze wydaje, że jesteś taki
elegancki i szarmancki, tak? Zwodzisz mnie tyle czasu. Po co ta szopka? Ty chcesz mnie
upokorzyć? O to ci chodzi?
- Monika, przestań, ja po prostu…
- Co po prostu! No co po prostu! Jesteś oszustem! Złamałeś mi serce!
- Wszyscy na nas patrzą!
- I co? Dobrze, że patrzą!
- Monika! Porozmawiajmy! Monika!
DIALOG 1
- Tak się właśnie zastanawiam, w całym Twoim planowaniu zdobywania Korony Ziemi,
wchodzenia na Mount Everest, robienia programów telewizyjnych, wydawania czasopism,
kiedy miałaś czas i skąd ci przyszło do głowy, że należy jeszcze zrobić projekt „dziecko”, to
znaczy mieć kogoś najbliższego?
- Słuchaj, jeśli myślisz, że to jest tak, że zawsze trzeba tak, wiesz, że ci przychodzi do głowy i to
sobie planujesz, to powiem, że nie zawsze. I ja się przyznaję do tego, że gdybym miała to sobie
świadomie zaplanować, to pewnie znajdowałabym mnóstwo jeszcze innych projektów, które
chce zrealizować.
DIALOG 2
- Dziś w programie naszym gościem jest pani Anna, która już jakiś czas temu została mamą – i
to od razu, hurtowo, mamą na dużą skalę!
- Tak. Przyznam, że taka informacja przy badaniu usg, to było jak grom z jasnego nieba! Ale
teraz musze powiedzieć, że jestem zadowolona z takiego, jak to pan powiedział, hurtowego
rozwiązania.
- Ale jak sobie pani radzi? Czy pani jest generałem w domu? Bo ja sobie wyobrażam, ze jak pięć
pięciolatek ma sto pięćdziesiąt pytań, a to jest standard, to trzeba to jakoś ogarnąć. Jest
musztra w domu?
- Jest musztra, jest też kąt, który jest często odwiedzany. Uważam, że nie jest to…
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- Strefa relaksu?
- strefa relaksu. Dzieciaki muszą mieć jakieś wprowadzone zasady, ponieważ kształtuje się
dzieciom charakter i dzięki temu ja, jako ich mama, jestem w stanie pozostać przy zdrowych
zmysłach.
DIALOG 3
Bohaterowie są zmęczeni.
Oj tak, mogiła, zgon…
Cześć wszystkim! Dzień dobry!
Cześć, babciu! Uff, Tomeczku, błagam…
Późno wróciliście…
Fajnie było?
Za fajnie…
Te tańce was tak wykończyły?
Yhyy…
Daj chłopakom spokój, muszą się wyszumieć! Nabrać doświadczenia…
Dzięki, dziadku.
Ejjj, tak, i ty jak byłaś młoda, też nabierałaś… aż cię musiał tatuś samochodem przywozić,
pamiętasz?
Co? Mama?
Raz z koleżankami…
Daj spokój, dawno i nieprawda…
Z koleżankami wypiły gąsior dereniówki przewodniczącego rady narodowej, pamiętasz?
(tato…) i potem musiała wystąpić na zebraniu, pamiętasz?
Stara anegdota i nieśmieszna…
Nie, chłopcom nie opowiadałem.
Ale dobrze bawiliście się, tak?
No, tak.
To najważniejsze.
Znaczy, chyba tak…
Jak się człowiek zatraci w tańcu, pamięć bywa zawodna…
Znaczy ja po pierwszym tangu, pierwsze tango jeszcze pamiętam.
Ja mam na odwrót właśnie, że na początku nic nie pamiętam, a potem to już z górki, już lepiej
było.
Eech, razem pozbieracie wieczór do kupy.
Dzięki, dziadku, w ogóle, widzisz, mamo, patrz, dziadek kuma temat, a ty wycziluj…
Ej, ej, ej…
Jeszcze nieraz razem zatańczymy…
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KLUCZ
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Zadanie I
1

a

północy

b

prądu

2

a

regularnie

b

dwa razy częściej/dwukrotnie częściej

3

a

spadek

b

dopalaczami/jako dopalacze

4

a

zwężeniu aorty

b

obniżone/niższe

5

a

b

czas nieokreślony

6

a

mobbingiem/działaniami
mobbingowymi
stolicy/ Warszawie

b

dwa tygodnie

7

a

planszę

b

Gdynia

8

a

niewybuchy/niewypały

b

wykrywacza (metali)

9

a

celników

b

przemytnika

izby wytrzeźwień

b

dyplomu (lekarza)
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Zadanie II
B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I

1

1,2

2

3

2,4

3

4

4

Zadanie III
1

2

3

4

5

6

7

c

c

d

d

b

b

a
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Zadanie IV
Z języka prasłowiańskiego
1.

„Święty” przyszedł do naszego języka w prawie
niezmienionej postaci z języka przodków
wszystkich
Słowian,
czyli
z
języka
prasłowiańskiego.
Był to przymiotnik znaczący tyle co ‘mocny,
silny, potężny’.

2.

mocny, silny, potężny

3.

osoby mocne duchem

4.

Osoba mająca
pułki/wojska

5.

Światowid

6.

postać z czterema głowami Świętowit przedstawiany jest jako postać o
zwróconymi/skierowanymi w czterech głowach, z których każda zwrócona
jest w inną stronę świata.
cztery strony świata

7.

potężny władca

…za mocnych, potężnych, ale już nie mocnych
fizycznie, lecz mocnych duchem, zaczęliśmy
uważać tych, którzy byli czczeni przez nową
religię, i nazwaliśmy ich świętymi właśnie.

silne/mocne I tenże Świętopełk musiał mieć mocne pułki.
‘Święt-‘ jak wiemy, odnosiło się do mocy, siły,
potęgi, a ‘pełk’ w tym imieniu odpowiada
dzisiejszemu słowu ‘pułk’.
a mianowicie Świętowit, pisane, co ważne, z ‘t’
na końcu (tam jest litera ‘t’), należący do boga
Słowian połabskich. Jak słusznie zauważyła
pani Kinga, jest ono błędnie przerabiane na
formę „Światowid”.

A tymczasem jest to Święty Wit, czyli ‘potężny
władca’.

Zadanie V
1

2

3

4

5

6

c

c

b

c

b

a
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KLUCZ
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Zadanie I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

c

b

b

c

c

a

c

b

c

Zadanie II
Część: A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

G

C

E

J

B

D

F

H

*Zbędny fragment: A

Część: B
1.

Zadzierania

5.

emitować

2.

Wyparł

6.

przytłaczają

3.

Zakamarki

7.

przerzucić

4.

Przycupnęło

8.

udomowić

Zadanie III
1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

b

b

c

a

d

d

b

c

2.
1

2

3

4

5

6

7

8

c

b

c

b

c

a

a

b
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KLUCZ
POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA
Zadanie I
0.
0.
1.
2.
3.
4.
5.

egzaminu maturalnego z matematyki
maturzystom połamania piór
niepewnością na podopiecznych
orła z przedmiotów ścisłych
pomocy osób postronnych
pokusie łatwego zwycięstwa
zgłoszeniem komisji egzaminacyjnej
*(„do komisji”… jest formą nieprawidłową ze względu na szyk
zdania)

Zadanie II
0.
0.
1.
2.
3.

niż
krajach
zjawisko
nikt
przy

4.

porównaniu

0.
1.
2.
3.
4.
5.

przeprowadziłam
uległam
wprawił
poniósł
ogarnęło
wyprowadził

5.
6.
7.
8.
9.

najbardziej
urlopu
zarówno
ten / ktoś
sądził/myślał/uważał /
uznał
10. modelem

Zadanie III

6.
7.
8.
9.
10.

odniósł
uległ
wyszło
sprawiłaś
wywarł

Zadanie IV
No i Festiwal Beethovenowski mamy już za sobą (0). Żałuję, że nie byłem na (nie
uczestniczyłam w) kilku koncertach (1), ale mogę już jednak spróbować podsumować to
wydarzenie (2). Myślę, że fakt, iż na tym festiwalu pojawia się coraz więcej utworów mało
znanych, przyniosło mu tylko korzyść (3). Przestaje to być festiwal mieszczańsko-snobistyczny,
gdzie w kółko granych jest kilka (4) tych samych kawałków; można już dzięki niemu zapoznać
się z muzyką (5) nietypową i ciekawą.
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Nie znaczy to, że festiwal rezygnuje z dzieł (że na festiwalu nie przedstawia się / nie
można usłyszeć żadnego z dzieł )(6) bardziej znanych (i dobrze), np. kwartetów Beethovena,
których zawsze słucha się chętnie (7) albo opery w wykonaniu koncertowym, co też już stało
się tradycją (8). Tym razem była to opera Pucciniego. Główni soliści z międzynarodowego
składu zaśpiewali bardzo dobrze. (Wspaniały) sukces odnieśli (9) też nasi muzycy. W sumie
słuchanie ich sprawiało (dużą) przyjemność (10).
*Należy też zaakceptować inne poprawne rozwiązania.
Zadanie V
0.
1.
2.
3.
4.
5.

literaturoznawcą średniowiecznej
doradcą
6.
starodruków
7.
księgozbiorze
8.
szesnastowieczne
9.
rękopisy
10.

wag
skrzypaczek
wielodzietnej
wielkomiejskim
kilkuletniej
czterolistnej

czasomierzy

Zadanie VI
Przykład: Jeden kolega bez przerwy gadał, a drugi był milczkiem / ciągle milczał.
Aśka nie potrafi zliczyć do trzech / jest tępa / jest mało rozgarnięta, a Baśka chwyta wszystko
w lot.

1. Nie ulega wątpliwości, że niektóre instytucje charytatywne kwitną dzięki hojności ludzi, a
inne (a małe firmy prywatne) upadają / bankrutują / klepią biedę z powodu braku dotacji.
2. Jeden z braci był w czepku urodzony, a drugi (ciągle) miał pecha.
3. Zwykle zwyciężał, ale miał też na koncie kilka porażek
4. Wolę ludzi, którzy walą prosto z mostu / mówią wprost, co myślą / mówią prawdę prosto w
oczy niż tych, którzy owijają w bawełnę.
5. On w czasie wczorajszej imprezy był wyluzowany /spokojny / świetnie się bawił, a ja
siedziałam jak na szpilkach.
*Należy też zaakceptować inne poprawne rozwiązania
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Zadanie VII
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mimo nie najlepszej pogody
przed rozpoczęciem gry
za dotknięcie piłki ręką
wbrew oczekiwaniom kibiców
dzięki świetnym interwencjom bramkarza/
bramkarzowi
w razie remisu
pod koniec drugiej połowy
z wyraźnym niepokojem
z powodu silnego deszczu
pod wpływem ulewy
ze względu na bezpieczeństwo zawodników

dzięki

Zadanie VIII
W 1954 roku Roman Polański rozpoczął studia na wydziale reżyserii
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi zwanej0 jako Filmówka.
Lata spędzone w Szkole były dla niego niezwykle owocowe: zagrał w
kilku filmach jako aktor, nakręcił siedem wybornych etiud studenckich,
nawiązał przyjaźnie, które zawarły znaczący wpływ na jego życie. Studia
Polańskiego w Łodzi przeszły do legendy Szkoły: jego charakterystyczny
wygląd, barwna osobistość, niezwykły talent oraz zagraniczna nagroda za
studencką etiudę. Swoi koledzy tak wspominają te czasy: „Od chwili
pojawienia się w Szkole Filmowej Polański nawoływał ostre
kontrowersje.
Ciągle się tłukł i przeważnie obrywał w bójkach. Bywał poza tym piekielnie
inteligentny i wszystkich imponował wiedzą”. Jeden z profesorów
wspominał
go w taki sposób: „Przeszkadzał na wykładach. Nie przepadałem za
niego”.

0
0
1
2
3
4
5
6
7

√
znanej
owocne
wybitnych
wywarły
√
osobowość
Jego
wywoływał

8
9

był
wszystkim

10 nim
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