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LICZBA ZADAŃ:  5 

CZAS:  do 30 minut 
 
 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________ 

 

Po zakończonym module podpisane testy zostaną zebrane  

i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu. 
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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU  

5 zadań Liczba punktów: 30 
 

 

 

I. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym 

przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz. 

_____ / 6 p. (12 x 0,5 p.) 

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. 

PRZYKŁAD 

Ta wypowiedź to pytanie o 

a) czas. 

b) drogę. 

c) kierunek. 

 

1. Ta wypowiedź jest typowa 

a) na stacji benzynowej. 

b) w sklepie z meblami. 

c) w kinie przy kasie. 

7. Ta wypowiedź to pytanie o 

a) czas. 

b) miejsce. 

c) środek transportu. 

2. Ta wypowiedź jest typowa w 

a)  siłowni. 

b) restauracji. 

c) hotelu. 

8. Ta wypowiedź oznacza, że ta osoba 

a) planuje wizytę u lekarza. 

b) dawno nie leczyła zębów. 

c) często odwiedza dentystę. 

3. Ta wypowiedź jest typowa w 

a) samolocie. 

b)  taksówce. 

c) autobusie. 

9. Ta wypowiedź oznacza 

a) krytykę. 

b) życzenie. 

c) akceptację. 

4. Ta wypowiedź jest typowa 

a) w aptece. 

b) u dentysty. 

c) w sekretariacie. 

10. Ta wypowiedź oznacza 

a) niepokój. 

b) radość. 

c) satysfakcję. 

5. Ta wypowiedź to fragment 

a) komunikatu na dworcu. 

b) reklamy radiowej. 

c) instrukcji obsługi. 

11. Ta wypowiedź oznacza, że 

a) mamy dużo czasu. 

b) będziemy punktualnie. 

c) spóźnimy się. 

6. Ta wypowiedź to fragment rozmowy 

a) w dziekanacie. 

b)  przez telefon. 

c)  dwóch koleżanek. 

12. Ta wypowiedź oznacza, że trzeba 

a) włączyć światło. 

b) zamknąć okno. 

c) zgasić światło. 
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II. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym 

przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy. 

_____ / 7 p. (7 x 1 p.) 

Proszę wysłuchać dialogów i zaznaczyć właściwe odpowiedzi. 
 

PRZYKŁAD 

Z tego dialogu dowiadujemy się, że mężczyzna 
a) rozmawia z doktor Lisiecką. 

b) właśnie wyszedł od doktor Lisieckiej. 

c) szuka gabinetu doktor Lisieckiej. 
 

1. Z tego dialogu dowiadujemy się, że mężczyzna 

a) idzie do hotelu. 

b) zatrzymuje taksówkę. 

c) jedzie w złym kierunku. 
 

2. Z tego dialogu dowiadujemy się, że 

a) kobieta studiuje i zajmuje się domem. 

b) mąż robi wszystko w domu. 

c) kobiecie nikt nie pomaga. 
 

3. Z tego dialogu dowiadujemy się, że mężczyzna 

a) jest autorem projektu. 

b) krytykuje projekt. 

c) nie mówi, co myśli. 
 

4. Z tego dialogu dowiadujemy się, że mężczyzna 

a) chce wydać nową płytę. 

b) jest za stary na kolejną płytę. 

c) komponuje muzykę do nowej płyty. 
 

5. Z tego dialogu dowiadujemy się, że mężczyzna 

a) jeździ na rowerze z dzieckiem. 

b) dostał rower od dziecka. 

c) jeździł na rowerze już w dzieciństwie. 
 

6. Z tego dialogu dowiadujemy się, że uczestnicy kursu 

a) są pracownikami urzędu miasta. 

b) biorą w nim udział bezpłatnie. 

c) muszą zapłacić za zajęcia. 
 

7. Z tego dialogu dowiadujemy się, że w sobotę kobieta i mężczyzna 

a) mają inne plany na wieczór. 

b) spędzą razem wieczór. 

c) idą wieczorem na mecz. 
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III. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym 

przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy. 

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

 

Dziennikarz rozmawia z Joanną Kamińską, współwłaścicielką międzynarodowej 

firmy. Proszę zaznaczyć: TAK – gdy zdanie jest zgodne z tekstem; NIE – gdy nie jest 

zgodne z tekstem. 

 

 

Bohaterka wywiadu 

 TAK NIE 

PRZYKŁAD 

prowadzi międzynarodową firmę turystyczną. 
 X 

1. w dzieciństwie podróżowała po Europie.   

2. w szkole średniej wyjeżdżała z rodzicami do Anglii.   

3. obecnie podróżuje z grupą przyjaciół.   

4. wybiera środek transportu w zależności od miejsca, w którym jest.   

5. boi się kłopotów z powodu braku znajomości języków obcych.   

 

Na podstawie: https://zyciewpodrozy.pl/uksztaltowaly-mnie-podroze/ 
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IV. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym 

przykładem. Nagranie zostanie odtworzone dwa razy. 

_____ / 7 p. (7 x 1 p.) 

 

Proszę wysłuchać wypowiedzi osób (1-4) na temat życia w dużych miastach  

i dopasować je do opinii (A-E). 

Uwaga! Jedna osoba może wypowiadać więcej niż jedną opinię. 

 

Proszę zdecydować, kto: 

- osoba 1 

- osoba 2 

- osoba 3 

- osoba 4 

 
Na podstawie: https://www.netkobiety.pl/t23503.html 

  O tym mówi: 

PRZYKŁAD 

skarży się na brak czasu i przyjaciół. 
[__1__] 

A narzeka na hałaśliwych sąsiadów. [____] 

B wymienia miejsca, gdzie można spędzić wolny czas. [____] [____] 

C mówi, że życie w mieście jest drogie. [____] [____] 

D zwraca uwagę na zanieczyszczenie. [____] 

E nie lubi osób za bardzo ciekawych tego, jak żyją inni. [____] 
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V. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie  

z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy. 

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

 
Proszę wysłuchać tekstu na temat dyscyplin sportowych popularnych wśród Polaków 

100 lat temu, a następnie połączyć informacje z kolumny I z informacjami  

z kolumny II. Odpowiedzi proszę wpisać do tabeli. 

 
 

I II 

PRZYKŁAD 

Hokej 
A sport, który nie wymagał specjalnego stroju. 

1. Łyżwy B dyscyplina, w której Polacy odnosili sukcesy. 

2. Sporty wodne C sport tak samo popularny jak jazda na nartach. 

3. Jazda konna D aktywność związana też z turystyką. 

4. Tenis E sport stosunkowo niedrogi. 

5. Gra w siatkówkę F dyscyplina związana z modą sportową. 

Na podstawie: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/inicjatywa-i-postep-damska-moda-sportowa-w-ii-rp/  

oraz https://klp.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/a-8684-3.html 

 
PRZYKŁAD 1. 2. 3. 4. 5. 

C      
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LICZBA ZADAŃ:  5 

CZAS: 40 minut 
 
 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________ 

 

Po upływie 40 minut podpisane testy zostaną zebrane  

i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 
5 zadań, 45 minut Liczba punktów: 30 

 
I. Proszę przeczytać fragmenty tekstów i – zgodnie z przykładem – zaznaczyć właściwą 

odpowiedź. 

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

PRZYKŁAD 

W popularnym programie telewizyjnym zapytano jednego z uczestników o nazwisko filozofa, 

który opublikował swoje poglądy na wszystko. Prawidłowa odpowiedź brzmiała, że jest to 

Leszek Kołakowski. Pytany natomiast odpowiedział, że był to Lech Wałęsa. 
Na podstawie: www.o2.pl/artykul/zabawna-wpadka-w-jeden-z-dziesieciu-lech-walesa-filozofem-6362837029930625a  

Z tego tekstu wynika, że uczestnik programu na pytanie 

a) udzielił dobrej odpowiedzi. 

b) udzielił złej odpowiedzi. 

c) nie udzielił odpowiedzi. 

 

1. 

Pomysł wprowadzenia opłat za wjazd do Wenecji pojawił się już dawno. Od tego roku 

turyści – w zależności od terminu będą musieli zapłacić od 3 do 10 euro. Władze Wenecji 

planują zniżki dla osób, które przyjadą na imprezy organizowane przez miasto. 

Na podstawie: http://www.tur-info.pl/a/55783,,wenecja-turystyka-overtourism-oplata.html 

 

1. Z tego tekstu wynika, że opłata za wjazd do Wenecji 

a) nie będzie taka sama przez cały rok. 

b) obowiązuje już od dawna. 

c) będzie wyższa dla uczestników imprez miejskich. 

 

2. 

Konkurs teatralny „Więcej niż teatr!” jest zmienioną wersją zeszłorocznego przeglądu 

teatrów amatorskich. W spektaklach występują aktorzy z całej Polski, zarówno amatorzy, 

jak i profesjonaliści. W tym roku obejrzymy 10 przedstawień na podstawie znanych 

tekstów literackich. 
Na podstawie: www.kiwiportal.pl/wydarzenia/542007/37-ogolnopolskie-konfrontacje-teatrow-mlodziezowych-2019-ldz10 

 

2. Z tego tekstu wynika, że 

a) konkurs teatralny od lat istnieje w takiej samej formie. 

b) w spektaklach mogą wziąć udział zawodowi aktorzy. 

c) aktorzy będą prezentować znane wiersze. 
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3. 

Znany dom mody zaprezentował swoje nowe logo, przygotowane na potrzeby kampanii 

reklamującej modę męską na sezon jesień/zima 2020. Nowy znak wygląda, jakby był pisany 

przez dziecko, co – według niektórych – ma się łączyć z pozytywnymi emocjami. 

Na podstawie: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gucci-logo-nowe-opinie-marka-ktora-moze-sobie-na-duzo-pozwolic 
 

3. Z tego tekstu wynika, że nowy znak reklamowy 

a) był inspirowany jesienną modą. 

b) stworzyły dzieci. 

c) ma przywoływać dobry nastrój. 

 

4. 

6 na 10 rodziców w Europie mówi, że ma problemy ze skoncentrowaniem się na drodze  

w czasie, gdy ich dzieci źle zachowują się w samochodzie. Jeszcze bardziej może martwić 

sytuacja, że prawie co trzeci dorosły zauważa, że niegrzeczne dzieci w aucie mają 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. 
Na podstawie: https://www.auto-motor-i-sport.pl/porady/Jak-bezstresowo-podrozowac-z-dziecmi,36630,1 

 

4. Ten tekst informuje, że 

a) złe zachowanie dzieci w samochodzie powoduje brak uwagi u kierowcy. 

b) co trzeci kierowca ma problem z koncentracją na drodze. 

c) kierowcy, którzy są rodzicami, nie potrafią ostrożnie jeździć. 

 

5. 

W tym roku bardzo dużo osób chciało wziąć udział w maratonie organizowanym w Łodzi 

6 stycznia. Lista startowa Biegu Trzech Króli była zamknięta już 2 stycznia. Kilku zapisanych 

zawodników się nie pojawiło, więc nieliczne osoby mogły dołączyć do wyścigu w ostatniej 

chwili. 

Na podstawie: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/bieg-trzech-kroli-2019-w-lodzi-kto-wygral-pg-3-lodz-
bieg,4943118,artgal,t,id,tm.html 

 

5. Z tego tekstu wynika, że 

a) w maratonie biegło mało zawodników. 

b) lista zapisów była otwarta do 6 stycznia. 

c) były osoby, które zrezygnowały z biegu. 
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II. Proszę przeczytać tekst, a następnie – jak w przykładzie – zaznaczyć:  

TAK – gdy zdanie jest zgodne z tekstem; NIE – gdy nie jest zgodne z tekstem. 

_____ / 7 p. (7 x 1 p.) 
 

„Świat według Kiepskich” to serial komediowy, który od ponad 20 lat jest pokazywany w 

polskiej telewizji. Pierwszy odcinek miał premierę w 1999 roku i obejrzało go 6,5 mln widzów. Był 

to duży sukces, dlatego powstały kolejne odcinki „Kiepskich”, bo tak serial nazywany jest przez 

wielu Polaków. Do dzisiaj można zobaczyć ponad 560 odcinków – jest to jeden z najdłużej 

emitowanych seriali komediowych w Polsce. 

Serial pokazuje codzienne życie zwykłych ludzi, wykorzystuje prosty humor i zabawny język 

– prawdopodobnie dlatego cieszy się tak dużą popularnością wśród Polaków. Głównym 

bohaterem jest Ferdynand Kiepski, który nie może znaleźć pracy, bo nie ma wykształcenia. Halina, 

czyli żona Ferdynanda, jest pielęgniarką w szpitalu, natomiast sąsiad sprzedaje bieliznę na 

pobliskim targu. 

Początkowo „Świat według Kiepskich” był nagrywany w jednej z kamienic, jednak ciągłe 

chodzenie aktorów, reżyserów i operatorów po schodach przeszkadzało mieszkańcom  

i postanowiono przenieść nagrania do studia. Miejsce jest nowe, ale pewne rekwizyty są obecne 

w serialu od początku, na przykład różowy szlafrok Haliny można zobaczyć zarówno w pierwszych 

odcinkach, jak i w ostatnich. 

Serial ciągle się zmienia. Niektórzy bohaterowie odchodzą, a w ich miejsce pojawiają się 

inne postacie. Najnowsze odcinki można oglądać już nie tylko w telewizji, ale także w internecie. 

Na podstawie: https://plejada.pl/newsy/swiat-wedlug-kiepskich-nowe-odcinki-w-2019-co-sie-wydarzy-zdjecia/dlyf0sw 

 
 

 TAK NIE 

PRZYKŁAD 
„Świat według Kiepskich” jest serialem komediowym. 

X  

1. Pierwszy odcinek serialu był nieudany.   

2. Nagrywanie kolejnych odcinków zależało od zainteresowania widzów.   

3. Bohaterowie serialu należą do najbogatszych ludzi w Polsce.   

4. Sąsiad Ferdynanda zajmuje się handlem.   

5. Serial od początku jest nagrywany w studiu filmowym.   

6. Niektóre przedmioty można zobaczyć w serialu od pierwszych odcinków 
aż do dziś. 

  

7. Cały serial jest dostępny w telewizji i w internecie.   
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III. Proszę przeczytać tekst i – zgodnie z przykładem – dopasować usunięte z niego 

fragmenty (A–H). 

_____ / 7 p. (7 x 1 p.) 

 

Jeszcze kilkanaście lat temu, [__C__]PRZYKŁAD, trzeba było spotkać się z kolegami, pójść na 

pobliskie boisko, podzielić się na dwie drużyny i można było zaczynać. Dzisiaj coraz częściej 

zamiast biegania po boisku dzieci wybierają zabawę na komputerze. Grają z rodziną, kolegami, 

przyjaciółmi, ze znajomymi z całej Polski, [______]1. Gry nie są już tylko rozrywką, [______]2. 

Zawody w różnego rodzaju grach komputerowych, czyli turnieje e-sportowe, odbywają się już  

w wielu krajach, [______]3. 

Podczas ostatniej edycji mistrzostw e-sportowych w Katowicach można było wygrać 

nagrody warte milion dolarów. Widowiska te są tak bardzo popularne, [______]4. Ponadto kiedyś 

można je było oglądać tylko w internecie, [______]5. 

Zainteresowanie sportem elektronicznym (e-sportem) jest coraz większe. W jednej  

z polskich szkół powstała nawet klasa, [______]6. Granie w gry jest bardzo częstym sposobem 

spędzania wolnego czasu, a w przyszłości prawdopodobnie będzie najpopularniejszą formą 

rozrywki. 

Najlepsi gracze poza nagrodami pieniężnymi zyskują także ogromną sławę. Ich zdjęcia 

umieszczane są na okładkach czasopism, a nawet w reklamach telewizyjnych. Stają się oni idolami 

nastolatków, [______]7. 

Na podstawie: http://www.spodekkatowice.pl/pl/wiadomosci/najwieksza-impreza-e-sportowa-w-spodku-w-2019-roku,954.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natomiast teraz także w telewizji 

B ale powoli stają się pracą i źródłem dochodów 

C 
PRZYKŁAD 

aby zagrać w piłkę nożną 

D a nawet z mieszkańcami innych kontynentów 

E w tym także w Polsce 

F którzy interesują się e-sportem 

G że oglądają je ludzie z całego świata 

H w której uczą się przyszli zawodnicy 
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IV. Proszę – zgodnie z przykładem – połączyć tytuły z kolumny I z fragmentami tekstów 

z kolumny II. Odpowiedzi proszę wpisać do tabeli. 

_____/ 7 p. (7 x 1 p.) 
 

W Polsce ciągle coś się dzieje! 

I II 

PRZYKŁAD 

Pierwszy raz w Polsce 
A 

Trzeba mieć ukończone 21 lat i średnie 

wykształcenie. Zarobki powinny być wysokie, 

szczególnie dla tych, którzy zdadzą dobrze egzaminy. 

1. Kary dla kierowców B 

Artysta jeszcze nigdy nie koncertował  

w naszym kraju. Inspiracją dla niego są rockowe  

i popowe przeboje. 

2. 
Choroby w okresie 

zimowym 
C 

Restauracja „Nowa” ogłosiła zimową promocję.  

W niedziele (od grudnia do końca lutego) będzie 

można kupić niektóre dania o 50% taniej. 

3. Za pół ceny D 

Od 1 kwietnia będziemy musieli dzielić śmieci na 

więcej grup niż do tej pory. W niektórych miastach 

nowością będą obowiązkowe brązowe kosze na 

odpady BIO. 

4. Opłaty w górę E 

Palenie w domowych piecach to jedna  

z przyczyn powstawania smogu, dlatego zimą 

częściej pojawiają się infekcje gardła, kaszel, astma. 

5. Praca w straży miejskiej F 

W ostatnich latach więcej płacimy za mięso, masło, 

jajka i czekoladę. Wzrost cen z roku na rok staje się 

bardziej odczuwalny. 

6. Zakupy coraz droższe G 

Od nowego roku ceny za wywiezienie śmieci będą 

wyższe, a w centrach nie będzie już koszy tylko 

jednego rodzaju. Tych, którzy nie będą segregować, 

czekają kary. 

7. Nowe zasady segregacji H 

Straż miejska wypisuje mandaty wszystkim 

zmotoryzowanym, którzy nie przestrzegają nowych 

zasad organizacji ruchu drogowego. 

Na podstawie: www.naszemiasto.pl 

 

PRZYKŁAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

B        
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V. Proszę – zgodnie z przykładem – podkreślić najlepszą spośród możliwości podanych 

w nawiasach. 

_____ / 4 p. (8 x 0,5 p.) 

 

Kolorowe święto holi (pochodzi, wychodzi, przyjechało)PRZYKŁAD z Indii. To pierwszy dzień 

wiosny, na ulicach można (widać, zobaczyć, przeglądać)1 radość. Ludzie są dla siebie bardziej 

serdeczni niż (zwykle, często, rzadko)2, śpiewają i tańczą. Wszyscy oblewają się wodą i obsypują 

różnobarwnymi proszkami zrobionymi z kwiatów. (Następnego, dalszego, przyszłego)3 dnia rano 

odbywa się karnawał kolorów. Uczestnicy (zwiedzają, odwiedzają, widzą)4 przyjaciół i rodzinę, 

żeby podzielić się radością. 

W Polsce także (odbywamy, obchodzimy, bierzemy)5 to święto – nazywa się Festiwal 

Kolorów. Jednak nie ma wiele (takiego samego, identycznego, wspólnego)6 z kulturą Indii.  

Z oryginalnego święta został tylko różnobarwny proszek. To ma być przede wszystkim dobra (gra, 

zabawa, nauka)7 i okazja do „kolorowania miasta”. Organizatorzy informują, że proszek nie jest 

szkodliwy dla zdrowia i łatwo go zmyć ze skóry. W tym roku dla uczestników przygotowano wiele 

dodatkowych (spektakli, pomysłów, atrakcji)8: koncerty zespołów muzycznych, taniec zumba, 

karaoke i kolorowe tatuaże. 

Na podstawie: https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/holi-kolorowe-swieto-wiosny-w-indiach/4799/ 
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LICZBA ZADAŃ:  8 

CZAS:  45 minut 
 
 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________ 

 

Po upływie 45 minut podpisane testy zostaną zebrane  

i nastąpi przerwa przed dalszą częścią egzaminu. 
  

 

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 
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POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA  

8 zadań, 45 minut Liczba punktów: 30 
 
I. Proszę – zgodnie z przykładami – podkreślić poprawne formy wyrazów podanych  

w nawiasach (odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków). 

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

Nauczyciele często przekonują (nas, nam, nami)PRZYKŁAD, że niektóre lektury zrozumiemy 

dopiero po (latach, lata, latami)PRZYKŁAD, kiedy już będziemy (dorosłych, dorosłym, dorośli)PRZYKŁAD. 

W szkole czytamy wiele (książki, książek, książkach)1 – ale czy wszystkie podobają się (nam, nas, 

nami)2 tak samo? Poprosiliśmy (młodzi, młodymi, młodych)3 ludzi, żeby opisali te, które 

zapamiętali. Mateusz chodzi do szóstej klasy i zna opinie (koledzy, kolegom, kolegów)4 o różnych 

lekturach. Sam uważa, że przeczytał już (tej, te, tę)5 najtrudniejszą: „Historia w Krzyżakach jest 

dosyć (ciekawą, ciekawa, ciekawej)6, ale napisana trudnym (językiem, języka, języku)7. Myślę, że 

można by skrócić ją o połowę. Krzyżaków czytałem razem z (rodzicach, rodzicami, rodziców)8, bo 

bardzo często musiałem ich pytać, co znaczą (dawni, dawne, dawnymi)9 słowa. Ale już po kilku 

(stron, stronach, strony)10 wiedziałem, że to książka dla mnie”. 

Na podstawie: http://www.edziecko.pl/Junior/56,160035,23061191,jak-po-latach-wspominamy-lektury-szkolne-krolowa.html 
 

II. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki (spójniki). 

Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny. 

_____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.) 
 

że       oraz       ale       chociaż        czyli          ani         więc 

 

Kontakt osób niesłyszących z muzyką jest trudny, chociaż PRZYKŁAD możliwy. „Niemy Chór 

Uniwersytetu Śląskiego” istnieje już od kilku lat i pokazuje piosenki tym, którzy nie słyszą. Podczas 

koncertów studenci używają języka migowego, ………………………….1 języka osób niesłyszących. W 

chórze występują osoby po kursach tego języka ……………………………..2 tacy, którzy go nie znają, 

………………………………..3 bardzo chcą się go nauczyć. Utwory w języku migowym są tak ciekawe, 

………………………4 wszyscy mogą się czegoś nowego dowiedzieć.  

Z roku na rok zainteresowanie chórem wśród studentów rośnie, …………………………..5 spotkania 

muszą odbywać się coraz częściej. 

Na podstawie: Organizacje studenckie bez tajemnic: Niemy Chór Uniwersytetu Śląskiego, „Suplement”, marzec/kwiecień 2019 
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III. Proszę – zgodnie z przykładami – podkreślić poprawne formy wyrazów podanych 

w nawiasach (stopniowanie przymiotników i przysłówków). 

_____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.) 
 

Coraz (większych, więcej, najwięcej)PRZYKŁAD starszych osób chce żyć aktywnie,  

a niektóre są nawet (bardziej energiczne, najenergiczniejsze, energiczniej)PRZYKŁAD niż ich 

czterdziestoletnie dzieci. Młodzi ludzie realizują się w pracy, mają swoje pasje, starzy nie chcą być 

(gorszymi, gorsi, najgorsze)1. Emeryci mają (mniej, mniejszych, najmniejsze)2 obowiązków, więc 

wreszcie mogą zająć się tym, na co mają ochotę. (Częste, Najczęstsze, Najczęściej)3 wybierane 

przez seniorów formy aktywności to: treningi pamięci, podróżowanie, uprawianie sportu. 

Znudziły im się już lekcje nauki angielskiego czy obsługi komputera, chcą nowości. Dzisiaj jest 

(łatwo, łatwiej, łatwiejszy)4 niż kiedyś rozwijać niezwykłe zainteresowania – pan Jurek dopiero na 

emeryturze zajął się grafiką komputerową i teraz jest w tym (lepiej, najlepszy, lepszy)5 od swojego 

wnuka, który z podziwem patrzy na dziadka. 

 

IV. Proszę – zgodnie z przykładami – uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów 

podanych w nawiasach (czas teraźniejszy i przyszły). 

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

„Łódź Design Festival” co roku zaprasza (zapraszać)PRZYKŁAD najsłynniejszych światowych 

projektantów w nadziei, że pokażą (pokazać)PRZYKŁAD nowe trendy w projektowaniu. 

„Tegoroczny festiwal był okazją do rozmowy o tym, co ............................................1 

(dawać)1 nam poczucie komfortu i w jaki sposób na współczesne potrzeby człowieka 

............................................2 (odpowiadać)2 artyści – .................................................3 (mówić)3 

Michał Piernikowski, dyrektor. – Wystawa „Biuro przyszłości” pozwala zastanowić się, jak 

…….....................................................4 (my – pracować)4 za kilkanaście lat. To refleksja nad tym, 

jak nasze miejsca pracy się ........................................5 (zmienić)5 za jakiś czas”. 

Z kolei Katarzyna Dubik z biura organizacyjnego festiwalu ..........................................6 

(informować)6: „Do Łodzi .........................................................7 (przyjechać)7 najważniejsi 

projektanci, a jutro ................................................8 (my – mieć)8 ogromną przyjemność gościć 

słynnych artystów ze Szwecji, którzy .........................................................9 (poprowadzić)9 

warsztaty dla dzieci. Już wkrótce wszyscy ..........................................................10 (móc)10 oglądać 

festiwalowe wystawy w wielu miejscach miasta”. 

Na podstawie: https://www.radiolodz.pl/posts/52898-13-lodz-design-festival 
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V. Proszę – zgodnie z przykładem – zapytać o podkreśloną część zdania. 

 

_____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.) 

PRZYKŁAD 

Nasza decyzja będzie zależeć od pogody. 

– Od czego będzie zależeć nasza decyzja? 

– Od pogody. 

 

1. Michał próbował podzielić jabłko widelcem. 

– ………………………………………………….……… Michał próbował podzielić jabłko? 

– Widelcem. 

 

2. Nasi koledzy czekali dwa tygodnie na wyniki egzaminu. 

– …………………………………….……… wasi koledzy czekali na wyniki egzaminu? 

– Dwa tygodnie. 

 

3. Znalazłem to ogłoszenie w sklepie. 

– …………………………………….…………… znalazłeś to ogłoszenie? 

– W sklepie. 

 

4. Matka pomogła Piotrowi znaleźć pracę. 

– …………………………………………………… matka pomogła znaleźć pracę? 

– Piotrowi. 

 

5. Anna czekała na schodach na koleżankę. 

– …………………………………………..….……… Anna czekała na schodach? 

– Na koleżankę. 
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VI. Proszę – zgodnie z przykładem – użyć wyrazu w nawiasie i przekształcić zdanie tak, 

by miało ten sam sens. 

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

PRZYKŁAD 

Anna lubi literaturę polską. 

(interesuje się) 

Anna interesuje się literaturą polską. 

 

1. Joanna przyglądała się małemu kotu. 

(obserwowała) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. W twoim pokoju zawsze jest bałagan. 

(porządku) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Marta bez przerwy wspomina ten koncert. 

(opowiada) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Wczoraj Michał był w teatrze pierwszy raz w życiu. 

(poszedł) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Czy znasz adres tego sklepu? 

(wiesz) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VII. Proszę – zgodnie z przykładami – podkreślić poprawną formę wyrazów podanych 

w nawiasach (aspekt i tryby). 

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

Adam: (Próbowałbym, Spróbuj, Spróbuje)PRZYKŁAD sobie wyobrazić, co (mógłbyś, mógłby, 

może)PRZYKŁAD zrobić, gdybyś miał dużo pieniędzy! (Powiedziałbyś, Mówcie, Powiedz)1, czy 

wtedy ty i twoja żona od razu (kupujcie, kupilibyście, kupiliby)2 wszystko, o czym marzycie? 

Piotr: Nie wiem, (musiałem, musiałbym, musiałybyśmy)3 się dłużej nad tym zastanowić. Myślę 

jednak, że często byśmy (pomogli, pomagaliśmy, pomagali)4 innym. 

Adam: W jaki sposób? 

Piotr: Moja córka pewnie (proponowałabym, proponuje, zaproponowałaby)5, żeby kupić jedzenie 

dla bezdomnych zwierząt, a syn by (wolałby, wolał, woli)6 dać pieniądze na nowe ubrania 

sportowe dla szkolnej drużyny piłkarskiej. I już słyszę głos żony: „Kochani! Proszę was, 

(pamiętajcie, pamiętalibyśmy, zapamiętajcie)7 o naszym dziadku. Trzeba mu pomóc 

wyremontować dom. (Niech spędzi, Spędzałby, Spędziłaby)8 w nim wygodnie resztę 

życia”. Jestem pewien, że właśnie tam (pojechalibyśmy, jedźmy, pojechaliby)9 w pierwszej 

kolejności. 

Adam: Wiele osób, wiele pomysłów. Może niech każdy z was (piszcie, napiszcie, napisze)10 swój 

pomysł na kartce, a potem zrobicie losowanie. 

Piotr: Dziękuję za radę, ale to tylko piękne marzenia. 

 

VIII. Proszę – zgodnie z przykładem – uzupełnić zdania wyrazami z ramki (przyimki). 

Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny. 

_______ / 2,5 (5 x 0,5 p.) 

 

do             w           nad              przed            z             na          w 

 

W PRZYKŁAD tym roku Piotr i Ola już kilka miesięcy ………………………………1 wakacjami szukali 

……………………………..2 internecie jakiegoś ładnego i niedrogiego domku kampingowego 

…………………………….3 polskim morzem. Chcieli wynająć go ……………………………..4 trzy tygodnie. 

Niestety, wybór był niewielki, a ceny tak wysokie, że zdecydowali się na dwutygodniowy wyjazd 

…………………………….5 Grecji. 
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B1 

 

 

 

 

CZAS: 75 minut 
 

Po upływie 75 minut podpisane testy zostaną zebrane. 

 
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________ 
 

Liczba punktów _________________ / 30 p. 
 

INSTRUKCJA WYKONANIA ZADAŃ 

W tej części egzaminu znajdują się trzy zestawy. W każdym zestawie są dwa zadania: a i b. 

Należy wybrać tylko jeden zestaw i wykonać obydwa zadania (a i b) z danego zestawu, 

zgodnie z poleceniami, np.: 

• zestaw I – zadania a i b z zestawu I 

lub 

• zestaw II – zadania a i b z zestawu II 

lub 

• zestaw III – zadania a i b z zestawu III 

 

KRYTERIA OCENY 

• wykonanie zadania 0 – 10 p. 

• środki językowe 0 – 10 p. 

• poprawność językowa 0 – 10 p. 

  

 RAZEM: maksymalnie 30 p. 

   

 

PISANIE 
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PISANIE  

Jeden zestaw, 75 minut Liczba punktów: 30 
 
Uwaga! Proszę wybrać tylko jeden z zestawów i wykonać obydwa zadania (a i b)  
z tego samego zestawu. 
 

 

Z e s t a w  I   

a. 

Drodzy Sąsiedzi!  

Zamienię mieszkanie dwupokojowe na większe w tym 

samym bloku. Tel. 506 34 34 51. Anna 

Jest Pani zainteresowana / Pan zainteresowany tym ogłoszeniem. Proszę 
napisać SMS do pani Anny, zapytać o szczegóły (cena, piętro) i umówić się na 
spotkanie. 

25 słów 

b. 
Proszę napisać sprawozdanie z uroczystości rodzinnej (np. z wesela siostry lub 
brata, z urodzin babci), w której ostatnio Pani uczestniczyła / Pan uczestniczył. 

175 słów 

 
 

Z e s t a w  II   

a. 
Spędziła Pani / Spędził Pan wakacje w małym hotelu nad morzem. Proszę 
napisać opinię o tym miejscu, którą zamieści Pani / Pan na polskim portalu 
turystycznym „(Nie)Polecamy”.  

40 słów 

b. Proszę napisać esej (wypracowanie szkolne) na temat: „To jest praca moich 
marzeń”. 

160 słów 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z e s t a w  III   

a. 
Proszę napisać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia dla swojej dawnej 
nauczycielki / swojego dawnego nauczyciela języka polskiego. 

25 słów 

b. 
Proszę napisać opowiadanie pod tytułem „Przygoda na lotnisku”. 

175 słów 
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ZESTAW NR: ............     IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO: .............................................. 
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IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO: ................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


