
KLUCZ DO ZADAŃ poziom B2 (77 punktów) 

Przykładowy test pisemny 

 

 

CZĘŚĆ A                                                                              ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

 

W przypadku tej części egzaminu kandydat powinien poprosić swojego nauczyciela 

o odczytanie tekstu. Transkrypcje tekstów znajdują się na końcu klucza. 

zad. 1. 

 a4 b5 c2 d1 e6 f3 

zad. 2.  

wielkości, zwykle, sąsiadów, śmietnika, wypoczynku, silnie, upalne , światło 

zad. 3   

1f 2f 3p 4f 5p 6f 7f 8p 

 

CZĘŚĆ B                                                              POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 

 

 

 

zad. 1. 

1. godzinny 

2. miesięczny 

3. morski 

4. wczorajszą 

5. dzisiejszej 

6. niedzielne 

7. sobotnie 

8. kwadratowy 

9. kwietniowy 

10. leśnym 

 



zad. 2 

1. czujący 

2. lubiący 

3. uważający 

4. wierząca 

5. chcący 

zad. 3 

1. półfinale 

2. dziesięcioletni 

3. rękopis 

4. dwuosobowy 

5. wodospad 

6. ciemnoczerwonej 

7. trzypokojowym 

8. drogowskaz 

9. całonocnej 

10. dalekowidzem 

zad. 4 

1.Siedmiu zawodowych fotografów robi zdjęcia. 

2. Koło bloku stoją trzy nowoczesne auta. 

3. W konferencji bierze udział pięciu / pięcioro wybitnych profesorów. 

4. Do rozwiązania są dwa poważne problemy. 

5. Na ławce siedzi dwoje małych dzieci. 

Zad. V 

1. gdzie 

2. czyj 

3. ilu 

4. jakiego 



5. który 

zad. 6 

1. mistrzynią 

2. dziennikarką 

3. plotkarka 

4. lekarką 

5. policjantką 

6. dentystką 

7. naukowcem 

8. krawcową 

9. pielęgniarką 

10. zakonnicą 

zad. 7 

1. jedzenia 

2. picia 

3. sprzątaniu 

4. gotowaniu 

5. leżenie 

 

CZĘŚĆ C                                                                    ROZUMIENIE TEKSU PISANEGO 

                                                                  
 

zad. 1 

1. B 

2. A 

3. C 

4. C 

5. B 

6. C 

7. B 

8. B 



zad. 2 

1.  F 

2.  D 

3.  I 

4.  A 

5.  B 

6.  G 

7.  H 

8.  C 

 

Rozumienie ze słuchu - transkrypcja nagrań 

 

Zad.1 

Wiadomości radiowe (sportowe talenty) 

Minister Edukacji przed Euro 2012 zabiera się do łowienia młodych sportowych talentów. Zapowiada 

stworzenie szkolnej ligi, w której uczniowie z całego kraju będą walczyć o Puchar Ministra. Każda 

szkoła będzie mogła wystawić składające się z uczniów i uczennic drużyny w trzech dyscyplinach: 

koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Minister przewiduje, że turniej ma szansę stać się miejscem, w 

którym będziemy łowić talenty. Może spośród nich trenerzy naszej reprezentacji narodowej wybiorą 

jakichś piłkarzy na Mistrzostwa Europy w roku 2012. Przecież wiadomo, że najmłodszy zawodnik, który 

strzelił gola na Mistrzostwach Europy, miał zaledwie 18 lat. Więc przed osobami, które mają dzisiaj 13, 

14, 15 lat wszystko stoi otworem. Wicepremier twierdzi, że rozgrywki będą zapobiegały 

przemocy, marnowaniu przez uczniów czasu, a także uczyły zdrowej rywalizacji. Zarówno 

rozgrywki, jak i zajęcia do nich przygotowujące, nie przeszkodzą w nauce innych 

przedmiotów, bo będą odbywały się po lekcjach. Nauczyciele WF-u (wuefu) za prowadzenie 

dodatkowych zajęć dostaną pieniądze, które -  jak zapewnia minister – resort już posiada. To 

nie będzie tak, że to będzie wymagało dodatkowej pracy społecznej. Na to srodki mamy, a 

oczywiście młodzież w takich zajęciach musi uczestniczyć z powodu tego, że chce wziąć udział 

w takim turnieju, a nie dlatego, żeby nie być na matematyce. Rozgrywki wystartują we 

wrześniu i według wstępnych zapowiedzi będą transmitowane przez publiczną telewizję. 

 



Zad.2 

Letni pokój 

To, czy taras stanie się naszym ulubionym pokojem letnim, w dużej mierze będzie zależało od 

jego usytuowania względem stron świata, jego wielkości, a także od połączenia z wnętrzem 

domu. Położenie tarasu może wynikać z ustawienia domu na działce. Zwykle lokalizuje się go: 

 jak najdalej od ulicy, szczególnie ruchliwej; 

 w części działki zwykle osłoniętej przed wzrokiem sąsiadów i przechodniów; 

 daleko od głównego wejścia do domu; 

 w miejscu, z którego jest najbardziej atrakcyjny widok na ogród i dalsze otoczenie; 

 z dala od śmietnika, kompostownika i wiaty na samochód. 

Usytuowanie tarasu względem stron świata ma wpływ na komfort wypoczynku, ale w dużej 

mierze zależy ono od preferencji przyszłych mieszkańców: 

 taras od południa i zachodu będzie silnie nasłoneczniony i trzeba go będzie zadaszyć 

lub zacienić przez rośliny; 

 na taras od wschodu słońce będzie świeciło tylko do południa. W upalne popołudnia 

będzie można tam odpoczywać nawet bez zadaszenia, ale słońca trzeba będzie szukać 

w innej części działki; 

 strona północna da jedynie rozproszone światło, dobre do odpoczynku w upalne dni, 

ale nie będzie można się tam opalać. 

 

Zad.3 

Ubiór – kilka ogólnych zasad 

W życiu współczesnym obserwujemy tendencje do uproszczenia form obowiązujących w 

stosunkach między ludźmi. Przejawia się to również w dziedzinie ubiorów. Staranny, 

dostosowany do pory dnia i okoliczności ubiór świadczy o zamiłowaniu do porządku, estetyki, 

daje dobre samopoczucie, jest oznaką poszanowania godności własnej i innych. 

Chcąc ubrać się ze smakiem, przestrzegamy pewnych zasad: 

 Wszystkie części garderoby powinny być zawsze czyste, odprasowane, znajdować się 

w idealnym porządku (np. przyszyte wszystkie takie same guziki). 



 Dobierając garderobę, bierzemy pod uwagę figurę, wzrost, kolor skóry, włosów, oczu, 

wiek. Nie kupujemy ubrań tylko dlatego, że są modne. 

 Każda okazja wymaga odpowiedniego stroju. Udając się na koncert, mężczyzna włoży 

ubranie wizytowe lub spacerowe, a na wczasach będzie nosił strój weekendowy lub 

sportowy. Najlepsze ubiory nie zdobią, mogą nawet ośmieszyć, jeśli nie nosi się ich we 

właściwym czasie i w odpowiednim miejscu. 

 Wspólne wyjście męża i zony wymaga, aby ubiór obu partnerów był zharmonizowany. 

Nie może być tak, że mąż wkłada ubranie sportowe, a żona długą suknię. 

 Ubranie i dodatki, jak kapelusz, krawat, skarpetki, obuwie, pasek, rękawiczki, stanowią 

jedną całość i powinny ze sobą współgrać. 

 Kolor czarny jako neutralny można łączyć ze wszystkimi barwami. Dlatego obuwie 

czarne ma bardzo szerokie zastosowanie. Można je nosić na przykład z ubraniem 

szarym, granatowym, beżowym czy brązowym. 

 Noszenie ozdób – to przywilej kobiety. Mężczyzna powinien ograniczyć się do spinek 

do mankietów koszuli i ewentualnie spinki do krawata. Zegarek i obrączka nie są 

zaliczane do ozdób. 

 Ostry makijaż u kobiet, liczne ozdoby, duże dekolty i przesadnie krótkie mini mogą 

mieć miejsce w czasie zabawy czy spacerów, ale w pracy wymagany jest skromny, 

wygodny strój dopasowany do panującej atmosfery. 

 

Egzamin ustny  

Realizacja zadań nie wiąże się z posiadaniem wiedzy specjalistycznej – celem testu jest 

sprawdzenie umiejętności zastosowania języka polskiego w mowie, a nie wykazanie się wiedzą 

na określony temat.  

Wypowiedzi są oceniane zgodnie z określonymi kryteriami. Składają się na nie dwa elementy: 

1. Wykonanie zadań          - 4 pkt 

2. Poprawność językowa: 

 poprawność gramatyczna – 2 pkt 

 słownictwo         -  2 pkt  

 wymowa, intonacja         -  2 pkt 

                                                       suma = 10 pkt 


