
Egzamin ustny z języka polskiego jako obcego, poziom B2 

 

1. Proszę przeczytać tekst i wyrazić swoją opinię. 

Jadłospis jutra 

 Autorzy starych powieści science fiction poczuliby się rozczarowani na widok tego, 

czym odżywiamy się na początku XXI wieku. Mimo wszystko żywność przypomina dziś 

bardziej tę sprzed 50 lat niż futurystyczne pigułki zawierające dobową rację żywnościową. 

Nie tylko dlatego, że nie potrafimy wyprodukować takich pastylek, które zadowoliłyby nasz 

przewód pokarmowy. Ludzie podejrzliwie patrzą na nowinki i wolą, by jedzenie wyglądało 

i smakowało naturalnie. 

 Wielu konsumentów boi się rewolucyjnych zmian, zwłaszcza gdy wiążą się z nimi 

dylematy etyczne. Transgeniczne warzywa i owoce znajdują powoli akceptację, ale nie będzie 

to łatwe w przypadku genetycznie zmodyfikowanych zwierząt. Niewykluczone jednak, że 

w przyszłości wcale nie będzie chętnych na mięso. Już dziś dieta wegetariańska ma wielu 

zwolenników. Wybierają ją z powodów religijnych, zdrowotnych, a ostatnio też ze strachu 

przed zarażonym mięsem. Bez wątpienia roślinożerna ludzkość przyniosłaby ulgę naszej 

planecie. Pole o powierzchni pięciu boisk piłki nożnej mogłoby wyżywić: dwóch ludzi 

jedzących mięso, 10 ludzi jedzących zboża lub 64 ludzi jedzących soję. Oczywiście nikt nie 

żywi się tak monotonnie, ale te porównania przemawiają do wyobraźni. 

 

2. „Twój sposób ubierania się mówi o tym, kim jesteś”. Czy zgadza się Pan/Pani z tym 

stwierdzeniem? 

 

3. Dlaczego warto znać języki obce? Proszę uzasadnić swoją wypowiedź kilkoma 

argumentami. 

 

 

 

 



Ta część egzaminu trwa około 20 minut. Zdający mają do wykonania trzy zadania. 

Pierwsze zadanie to wyrażenie własnej opinii nawiązującej do treści przeczytanego tekstu. 

Pozostałe dwa zadania to swobodna wypowiedź monologowa na określony temat. 

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 podany temat.  

Wypowiedzi są oceniane zgodnie z określonymi kryteriami. Zdający może uzyskać 

łącznie 15 punktów. Składają się na nie poszczególne elementy: 

 

1. Wykonanie zadań:         _____/ 6 pkt 

2. Poprawność językowa: 

• poprawność gramatyczna:        _____/ 3 pkt 

• słownictwo:                    _____/ 3 pkt  

• wymowa, intonacja:                   _____/ 3 pkt 

                                                                 suma  _____/15 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin opracowany przez dr Marzenę Bąk zgodnie z ESOKJ na podstawie tekstów 

zaczerpniętych z książki Ewy Lipińskiej Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do 

egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim 

ogólnym B2. 


