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LICZBA ZADAŃ:  5 
CZAS:  25 minut 

 
 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________ 
 

Po upływie 25 minut podpisane testy zostaną zebrane  
i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 
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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU  
5 zadań, 25 minut Liczba punktów: ______ / 30 p. 

 

KAŻDE NAGRANIE USŁYSZYMY DWA RAZY! 
 

 
 
I. Proszę słuchać i zaznaczać poprawne odpowiedzi. 

_____ / 10 p. (10 x 1 p.) 
 

KTO TO MÓWI? 

0. a) uczeń b) dziennikarz c) nauczyciel 

1. a) kelner b) fryzjer c) ojciec 

2. a) student b) policjant c) inżynier 

3. a) sprzedawczyni b) sekretarka c) kucharka 

4. a) pacjent b) nauczyciel c) lekarz 

 
 
 
GDZIE ONI TO 
MÓWIĄ? 

5. a) na dworcu b) w autobusie c) na lotnisku 

6. a) w kinie b) w operze c) w tramwaju 

7. a) u lekarza b) w hotelu c) w taksówce 

8. a) na dworcu b) na poczcie c) w sklepie 

9. a) w restauracji b) w kawiarni c) w piekarni 

10. a) w szkole b) w bibliotece c) w autobusie 

 
 
II. Proszę słuchać informacji radiowej i zaznaczać, czy zdania są prawdziwe – P, czy 
fałszywe – F. 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 

  
P F 

0. Turystyczna linia tramwajowa to jedna z atrakcji Warszawy. X  

1. Turystyczna linia tramwajowa działa jesienią.   

2. Tramwaj kursuje od poniedziałku do piątku.   

3. Początek trasy jest na placu Narutowicza.   

4. Tramwaj linii turystycznej jest bardzo nowoczesny.   

5. Tramwaj jeździ między jedenastą a siódmą wieczorem.   
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III. Piotr i Ewa rozmawiają o ostatnim weekendzie. Proszę słuchać, wybrać 
ilustrację i wpisać literę.  
 
Uwaga! Dwie ilustracje są niepotrzebne. 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 
 

 
OSOBY SPORT

 
0. Piotr  
 
1. Ewa 
 
2. Grzesiek 
 
3. Magda  
 
4. Anka 
 
5. Darek 

 

  
 

 

 
A 

 
E 

 
B 

 
F 

  

C     G  _         

D 
 

H 

G 
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IV. Proszę słuchać nagranych wiadomości i połączyć informacje. 
 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 

0. Jan Walczak A chce kupić bilety na mecz. 

1. Adam B chce porozmawiać o spotkaniu dla pracowników. 

2. Mama C mówi o prezentach. 

3. Ola D chce się spotkać o 18.30. 

4. Marek E chce obejrzeć film. 

5. Zofia Malinowska F mówi, że można już odebrać kino domowe. 

 

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

F      

 
 
V. Proszę słuchać informacji o Nocy Muzeów i wpisywać liczby (jak w przykładzie). 

 
_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 

 

0. Przed rokiem na Noc Muzeów w Warszawie przyszło prawie …..217….. tysięcy osób. 

1. W tym roku Noc Muzeów zaczyna się w sobotę, ………………….…….… maja. 

2. W Nocy Muzeów weźmie udział ……………………………..… instytucji. 

3. Niektóre muzea będą otwarte nawet do …………..…………..… w nocy. 

4. Zajęcia na Zamku Królewskim są dla dzieci, które mają już …………..…………..… lat. 

5. Pierwsza w Europie Noc Muzeów była w Berlinie w ………………………….….. roku. 
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LICZBA ZADAŃ:  6 

CZAS: 45 minut 
 
 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________ 
 

Po upływie 45 minut podpisane testy zostaną zebrane  
i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu. 

 
 
 
 

  

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH  
Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH  

Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 

6 zadań, 45 minut Liczba punktów: _______ / 30 p. 
 
I. Proszę podkreślić poprawną formę. 

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.) 
 

Spodek to nie tylko (symbolem, symbol, 

symbolu)0 Katowic, ale także jeden z najbardziej 

(charakterystycznymi, charakterystyczne, 

charakterystycznych)1 budynków na (Śląsku, 

Śląska, Śląsk)2. Jest prawdziwym (domem, domu, 

dom)3 dla (kibice, kibicach, kibiców)4 

sportowych. (Można, Mogła, Może)5 tu obejrzeć 

mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy  

w siatkówce, koszykówce czy grach 

komputerowych. Przez 45 lat (odbywały, odbywa, odbędą)6 się tu nie tylko spotkania 

sportowe, ale też koncerty (gwiazdom, gwieździe, gwiazd)7 światowej muzyki. Ludzie ważni 

dla kultury, historii i polityki również tu (występowały, występowali, występuje)8. 

W 2001 roku na jedną z (imprezie, imprezami, imprez)9 do katowickiej hali przyszło prawie 50 

tysięcy osób. To wydarzenie organizatorzy wspominają (najlepszy, lepiej, najlepiej)10. 

http://slask.eska.pl/poznaj-miasto/katowice-7-ciekawostek-o-spodku-o-ktorych-nie-miales-pojecia/348488 

 
II. Proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramki. 

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.) 

            matematykę          nowych           wakacjach           niedzielę          rodziców 

stare           fantastycznie         rowerem          duże        astronomią          mieście 

 

Annette jest na wakacjach0 w Lublinie. Mieszka u ………………………….……….1 koleżanki niedaleko 

centrum miasta. Jest …………………………………….2! Poznała kilka sympatycznych osób. Cały czas 

rozmawia z nimi po polsku i uczy się ……………….………………….3 słów. Codziennie chodzi na basen 

albo jeździ ……………………………..……….4 po lesie. Wieczorem ogląda w domu 

…………………….…………….5 polskie komedie albo spędza czas w ………………………………….6. Wczoraj 

była w klubie i cały wieczór tańczyła z Markiem. On ma 21 lat i studiuje  
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………………………………….7 w Poznaniu. Jest bardzo miły, ma jasne włosy  

i ………………………….………….8 oczy. Marek, tak jak Annette, interesuje się 

………………………….…………….9. W …………………………………….10 wybierają się razem do 

planetarium. 

 

III. Proszę przeczytać napisy i podkreślić poprawną odpowiedź. 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 

PRZYKŁAD 

0. Kasy czynne 6.00-23.00 
 

Ten napis można przeczytać 

a) w kiosku. 

b) na dworcu. 

c) w sklepie. 

 

1. Toaleta tylko dla klientów restauracji 
 

Ten napis oznacza, że 

a) każdy może skorzystać z toalety. 

b) to jest toaleta dla gości. 

c) toaleta jest zamknięta. 

2. Proszę nie wchodzić 
 

Ten napis oznacza, że: 

a) każdy może wejść. 

b) nie ma tu nikogo. 

c) nie wolno wejść. 

3. Nieczynne 
 

Ten napis można przeczytać 

a) w muzeum. 

b) na przystanku. 

c) na pomniku. 

4. Szatnia 
 

Ten napis można przeczytać 

a) w banku. 

b) w teatrze. 

c) na poczcie. 

5. Punkt obsługi klienta 
 

Ten napis można przeczytać 

a) w przedszkolu. 

b) w restauracji. 

c) w centrum handlowym. 

 
 
 
IV. Proszę przeczytać teksty i zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 

PRZYKŁAD 

0. Dziś w całej Polsce będzie padać deszcz ze śniegiem. Jutro słonecznie i temperatura powyżej 

10 stopni. 

 
0. Jutro będzie 

a) padać śnieg. 

b) cieplej niż dzisiaj. 

c) brzydka pogoda.  
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1. Kawiarnia „Mała czarna” zaprasza codziennie od 10.00 do 22.00. Dzisiaj ciastka  

w promocyjnej cenie. Do ciastek herbata gratis. 

 

1. Dziś w tej kawiarni 

a) nie płaci się za kawę. 

b) ciastka kosztują mniej. 

c) nie będzie herbaty. 

 

2. Ola i Ula są od tygodnia nad morzem. Pogoda jest wspaniała. Codziennie spędzają kilka godzin 

w wodzie, opalają się i grają w piłkę. 

 

2. Dziewczyny 

a) każdego dnia są na plaży. 

b) będą tu jeszcze siedem dni. 

c) nie lubią się kąpać. 

 

3. Muzeum Fryderyka Chopina można zwiedzać od wtorku do niedzieli. W piątki wstęp wolny. 

W niedziele koncerty chopinowskie. 

 

3. Turyści 

a) w piątki mogą bezpłatnie posłuchać koncertu. 

b) zawsze płacą za bilet do muzeum. 

c) mogą zwiedzać muzeum w soboty. 

 

4. Dwie książki w cenie jednej! Kup dwie książki, a zapłacisz tylko za tę, która kosztuje więcej. 

 

4. Jeśli klient kupuje dwie książki, to płaci 

a) tylko za droższą. 

b) za tańszą tylko połowę ceny. 

c) mniej za tę droższą. 

 

5. W naszym hotelu każdy pokój ma łazienkę. W pokojach klasy LUX – sauna. W cenie pokoju 

jest śniadanie. Zapraszamy! 

 

5. W tym hotelu wszyscy goście 

a) mają pokoje z sauną. 

b) płacą za śniadanie dodatkowo. 

c) mają pokoje z łazienkami. 
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V. Proszę na podstawie tekstu wypełnić ankietę uczestnika programu 
telewizyjnego „Gotuj z nami”. 

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.) 
 

Nazywam się Jerzy Sosnowski. Mam 30 lat. Urodziłem się w Poznaniu i tam chodziłem do 

szkoły. Skończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Jestem inżynierem w fabryce mebli 

biurowych. Moja żona uczy fizyki w liceum. Nasza córka ma 6 lat i już uczy się w szkole 

muzycznej. Teraz mieszkamy w Elblągu. Czytam dużo książek podróżniczych. Codziennie 

chodzę na basen. Lubimy domowe jedzenie. Kiedy pracujemy, żona gotuje tylko zupy.  

W soboty i niedziele sam z przyjemnością gotuję dla całej rodziny. Najczęściej jemy wtedy 

kotlety z warzyw. Chcę pokazać innym, jak szybko można je zrobić. Zapraszam ekipę 

telewizyjną do mnie w każdą letnią sobotę. 

 

ANKIETA PROGRAMU TELEWIZYJNEGO „GOTUJ Z NAMI” 

0. imię i nazwisko Jerzy Sosnowski _______ 

1. miejsce urodzenia  ___ / 0,5 p. 

2. miejsce zamieszkania  ___ / 0,5 p. 

3. miejsce studiów  ___ / 0,5 p. 

4. wykształcenie  ___ / 0,5 p. 

5. miejsce pracy  ___ / 0,5 p. 

6. stan cywilny  ___ / 0,5 p. 

7. zawód żony  ___ / 0,5 p. 

8. sport  ___ / 0,5 p. 

9. ulubione danie  ___ / 0,5 p. 

10. termin wizyty  ___ / 0,5 p. 
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VI. Proszę połączyć ilustracje z opisami.  
 
Uwaga! Jeden opis jest niepotrzebny. 

_____ / 5 p. (5 x 1 p.) 
 

  
    0  _         1 

  
2 3 

  
4 5 

 

A Letnia szkoła jazdy. 

B Dziś jest dzień bez samochodu. 

C Latem mieszkamy za miastem. 

D Jest lato! Koniec szkoły.  

E W tym roku lato jest zimne. 

F Nowy model już w salonach. 

G Latem najlepszy jest zimny deser. 

 

Odpowiedzi: 

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

C      
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CZAS: 45 minut  
 

Po upływie 45 minut podpisane testy zostaną zebrane. 

 
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 
 
 

 

INSTRUKCJA WYKONANIA ZADAŃ 

W tej części egzaminu znajdują się dwa zestawy. W każdym zestawie są dwa zadania: 
a i b. Proszę wybrać tylko jeden zestaw i wykonać zadania a i b z danego zestawu, zgodnie z 
poleceniami, na przykład: 

● zestaw I – zadania a i b z zestawu I 
lub 

● zestaw II – zadania a i b z zestawu II 
 

 

OCENIANE SĄ 

1. wykonanie zadania 0 - 6 p. 

2. bogactwo językowe 0 - 7 p. 

3. poprawność językowa 0 - 7 p. 

  RAZEM …….. / 20 p. 

 

 

 

 

 

PISANIE 
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PISANIE  

1 zestaw, 45 minut Liczba punktów: ______ / 20 p. 
 

 
Proszę wybrać jeden z zestawów i wykonać zadania a i b. 
 

ZESTAW I 
 

a. Proszę napisać życzenia do koleżanki lub kolegi z okazji, którą pokazuje fotografia.  
(20 słów) 
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b. Proszę opisać osobę ze swojej rodziny (np. siostrę, ojca lub brata).  (80 słów) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZESTAW II 
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ZESTAW II 

 
a. Chce Pani/Pan spotkać się z koleżanką lub kolegą. Proszę do niej/do niego napisać SMS.  

(10 słów) 

 

 

 

b. Proszę opisać swoje ostatnie wakacje (np. gdzie Pani była/Pan był, z kim,  

co Pani robił/ Pan robił, gdzie Pani mieszkała/Pan mieszkał, jaka była pogoda).    (90 słów) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CZAS: do 10 minut 

 
Imię: ________________________________________________________________________ 

Nazwisko: __________________________________________________________________ 

Data urodzenia: ___________________________________________________________ 

 
Numer zestawu: _______________________________ 

 
 
 

INSTRUKCJA WYKONANIA ZADAŃ 

W tej części egzaminu należy przedstawić siebie i swoich bliskich, zbudować monolog  
i odegrać rolę w dialogu z członkiem komisji. Po wylosowaniu zestawu zdający ma  
ok. 5 minut na przygotowanie się. Należy wykonać trzy zadania zgodnie z poleceniami. 
 

OCENIANE SĄ 

Kryteria oceny: 
Wykonanie zadań (24 p.)   

● zadanie 1 (przedstawienie siebie i innych) 0  –  4 p. 
● zadanie 2 (monolog)  0 – 10 p. 
● zadanie 3 (sytuacja komunikacyjna) 0 – 10 p. 

   

Poprawność językowa (16 p.)   
● słownictwo 0 – 6 p. 
● struktury gramatyczne 0 – 6 p. 
● wymowa 0 – 4 p. 

   

  RAZEM: 40 p. 

 

 

 

MÓWIENIE 
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MÓWIENIE Liczba punktów: ______ / 40 p. 

 

ZADANIE 1. 
Proszę odpowiadać na pytania egzaminatora (na temat Pani/Pana, Pani/Pana rodziny, 
zainteresowań, pracy/studiów). 
 

ZADANIE 2. 
Na podstawie ilustracji proszę scharakteryzować osobę z fotografii. 

 

 
 

  
 

   
 

 

ZADANIE 3. 
Proszę zaprosić koleżankę lub kolegę do kina, zaproponować film, datę, godzinę i miejsce 
spotkania. 


