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CZĘŚĆ A                                                                              ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

 

Liczba punktów   ........./ 21 p. 

1. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania proszę uporządkować tekst, tak by tworzył 

spójną całość, a następnie zaznaczyć kolejność w tabeli poniżej według wzoru. 

Transkrypcja tekstu (do odczytania przez nauczyciela) znajduje się w kluczu do 

zadań.        ...….. / 5pkt (5x1pkt) 

 

Wiadomości radiowe (sportowe talenty) 

 

a. Zdaniem wicepremiera rozgrywki o Puchar Ministra będą zapobiegać przemocy 

i marnowaniu czasu przez uczniów. 

b. Rozgrywki i zajęcia do nich przygotowujące będą się odbywać po lekcjach. 

c. Każda szkoła będzie mogła wystawić drużyny w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. 

d. Minister Edukacji chce szukać młodych talentów. (przykład, pierwsze zdanie) 

e. Rozgrywki rozpoczynają się we wrześniu i będą transmitowane przez telewizję publiczną. 

f. Młodzi ludzie w wieku 13-15 lat mają duże szanse znaleźć się w reprezentacji Polski 

w 2012 roku. 

 

A b c D E F 

   1 (przykład)   
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2. Proszę posłuchać tekstu dwa razy, a potem podkreślić słowa, które nie są zgodne 

z tekstem i wpisać z boku właściwe słowa. 8 wyrazów zostało wpisanych błędnie. 

Transkrypcja tekstu (do odczytania przez nauczyciela) znajduje się w kluczu do zadań 

         ...…............ / 8pkt (8x1pkt) 

 

Letni pokój 

       To, czy taras stanie się dużym ulubionym pokojem letnim, w dużej 

mierze będzie zależało od jego usytuowania względem stron świata, 

jego miłości, a także od połączenia z wnętrzem domu. Położenie tarasu 

może wynikać z ustawienia domu na działce. Często lokalizuje się go 

 jak najdalej od ulicy, szczególnie ruchliwej;  

 w części działki osłoniętej przed wzrokiem przyjaciół 

i przechodniów; 

 daleko od głównego wejścia do domu; 

 w miejscu, z którego jest najbardziej atrakcyjny widok na 

ogród i dalsze otoczenie;  

 z dala od kwietnika, kompostownika i wiaty na samochód.  

Usytuowanie tarasu względem stron świata ma wpływ na komfort 

posiłku, ale w dużej mierze zależy ono od preferencji przyszłych 

mieszkańców; 

 taras od południa i zachodu będzie słabo nasłoneczniony 

i trzeba go będzie zadaszyć lub zacienić przez rośliny; 

 na taras od wschodu słońce będzie świeciło tylko do południa. 

       W deszczowe popołudnia będzie można tam odpoczywać nawet 

bez zadaszenia, ale słońca trzeba będzie szukać w innej części działki; 

 strona północna da jedynie rozproszone słońce, dobre do 

odpoczynku w upalne dni, ale nie będzie można się tam opalać. 

 

naszym (przykład)  
………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 
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………… 
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………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 
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3. Proszę posłuchać tekstu dwa razy, i zaznaczyć w tabeli , czy podane zdania są 

prawdziwe, czy fałszywe.     ...... / 8pkt (8x1pkt) 

 

 

Ubiór – kilka ogólnych zasad 

        P 

(prawda) 

     F 

(fałsz) 

 0. Staranny ubiór daje dobre samopoczucie. (przykład)      X  

 1. 

   

Wszystkie elementy ubrania powinny mieć guziki w tym samym 

kolorze. 

  

 

 2. 

 

Nie powinniśmy kupować modnych ubrań dopasowanych do 

wzrostu ani wieku. 

  

 3. 

 

Mężczyzna powinien włożyć na koncert garnitur wizytowy. 

 

  

 4. 

 

Wychodzi razem z mężem, powinna zrezygnować z długiej sukni.   

 5. 

 

Wszystkie dodatki powinny pasować do ubrania.   

 6. 

 

Czarne buty można nosić do garniturów w neutralnych kolorach.   

 7. 

 

Mężczyzna, który ma zegarek i obrączkę oraz spinki do mankietów, 

ma za dużo ozdób. 

  

 8. 

 

Kobieta, która ma za dużo biżuterii i jest ubrana w krótką sukienkę 

z dużym dekoltem, powinna iść na spacer, a nie do pracy. 
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CZĘŚĆ B                                                              POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 

 

 

 

        Liczba punktów: ......../25pkt 

 

 

1. Od podanych rzeczowników proszę utworzyć przymiotniki i użyć ich w odpowiedniej 

formie.                                                                                               _____ / 5pkt (10x0,5 pkt) 

 

Przykład: Jaki jest twój kod (poczta) pocztowy? 

 

1. – Ile kosztuje bilet (godzina) ...........................................? 

– Nie wiem, ale chyba lepiej opłaca się kupić bilet (miesiąc)...................................... . 

2. – Lekarz powiedział, że powinniśmy zmienić klimat na (morze) ................................ . 

3. – Kioskarka sprzedała mi (wczoraj) ...................................... gazetę zamiast (dzisiaj) 

............................................! 

4. – Na (niedziela) .................................... obiady zawsze chodzimy do moich rodziców, 

ale na (sobota) .................................... kolacje umawiamy się ze znajomymi. 

5. – Popatrz – ten (kwadrat) ........................................ stół będzie idealnie pasował do 

naszej kuchni. 

6. – Lubię (kwiecień) .............................................. deszcz, bo odświeża powietrze. 

7. – Poproszę szampon o zapachu (las) ................................................ . 
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2. Zamiast podkreślonych słów proszę użyć imiesłowów przymiotnikowych czynnych 

w odpowiedniej formie.                                                                        _____ / 2,5pkt(5x0,5pkt) 

Przykład: Henryk Bereska (który jest) będący wybitnym tłumaczem i poetą, na pytanie „Kim 

jest tłumacz?”, udzielił takiej odpowiedzi: 

Tłumacz – to człowiek (który czuje) ........................................... się bardzo dobrze 

przynajmniej w dwóch językach. To także człowiek (który lubi) .......................................... 

literaturę i (który uważa) .............................................., że jego działanie ma jakiś sens. 

Tłumacz – to osoba (która wierzy) .................................................., że ma do spełnienia 

misję, zadanie. To także ktoś (kto chce) ................................... przekazać komuś innemu 

to, co jest w danej literaturze i kulturze najważniejsze. 

(Na podstawie fragmentu artykułu Misja tłumacza, „Dziennik Polski”, 16 V 2005) 

 

3. Proszę utworzyć wyrazy złożone i użyć ich w odpowiedniej formie.   

         …… / 5pkt (10x0,5pkt) 

Przykład: Zenek pracuje jako (listy – nosić) listonosz. 

1. W (pół – finał) ................................................ spotkają się dwaj amerykańscy tenisiści. 

2. Mój (10 – lat) ..................................................... syn bardzo interesuje się koszykówką. 

3. Zgubiłem (ręka – pisać) ................................................................. mojego artykułu. 

4. Chciałbym zarezerwować (dwa – osoby) .......................................................... pokój 

z łazienką. 

5. Chciałabym zobaczyć największy na świecie (woda – spadać) …………………………. . 

6. Marzę o (ciemny – czerwony) ............................................................ sukni. 

7. Mieszkam w (trzy – pokoje) ............................................... mieszkaniu w centrum. 

8. Aby nie zabłądzić w drodze, musieliśmy uważnie patrzeć na (droga – wskazywać) 

………………………………………. . 

9. Po (cała – noc) ........................................................ podróży byliśmy bardzo zmęczeni. 

10. Zbyszek jest (daleko – widzieć) ......................................................... . 
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4. Proszę przekształcić zdania według wzoru:                         _____ / 2,5pkt(5 x 0,5pkt) 

 

Przykład: Na półce (stać, 5, stara książka)  Na półce stoi pięć starych książek. 

1. (7, zawodowy fotograf, robić) zdjęcia. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Koło bloku (stać, 3, nowoczesne auto). 

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

3. W konferencji (brać udział, 5, wybitny profesor). 

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

4. Do rozwiązania (być, 2, poważny problem). 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Na ławce (siedzieć, 2, małe dziecko). 

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

 

5. Proszę zapytać o podkreślone słowa.                                            _____ / 2,5pkt(5 x 0,5pkt) 

 

Przykład: Mój brat jest lekarzem. Kim jest twój brat? 

1. Piotr mieszka w Łodzi. ...................... mieszka Piotr? 

2. To jest parasol pana Andrzeja. .......................... jest ten parasol? 

3. W naszej grupie jest dwóch Japończyków. ........................ Japończyków jest w waszej 

grupie? 

4. Jan ma rasowego psa. .............................. psa ma Jan? 

5. Jestem w Polsce już trzeci raz. ...................... raz jesteś w Polsce? 
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6. Wyrazy w nawiasach proszę zamienić na formy żeńskie (o ile jest to możliwe) i użyć ich 

w odpowiedniej formie.      _____ / 5pkt(10 x 0,5pkt) 

 

Przykład: Moja żona jest (nauczyciel) nauczycielką. 

Moja przyjaciółka, Beata, która była (mistrz) .......................................... ceremonii na naszym 

ślubie, jest (dziennikarz) ...................................................., a jej siostra, okropna (plotkarz) 

 ............................................. – (lekarz) ................................................. . Moja druga 

przyjaciółka, Helena, wybrała sobie niebezpieczny zawód, bo jest (policjant) 

....................................., mimo że jej rodzice bardzo ją namawiali, aby studiowała farmację. 

Ja zostałam (dentysta) .........................................., choć moja babcia marzyła, że będę 

(naukowiec) ................................................ . Kiedy się spotykamy i wspominamy dawne 

czasy, śmiejemy się zawsze z naszych dziecięcych pragnień: Beata chciała być (krawiec) 

........................................., Helena – (pielęgniarz) ............................................., a ja – 

(zakonnik) ...................................................! 

 

7. Proszę uzupełnić zdania nazwami czynności (w odpowiedniej formie gramatycznej) 

utworzonymi od podanych czasowników.                                      _____ / 2,5pkt(5 x 0,5 pkt) 

 

Przykład: Mówi się, że (palić) palenie szkodzi! 

– No i co ci powiedział lekarz? 

– Muszę unikać (jeść)...................................... tłustych potraw i (pić).......................... 

alkoholu. Powinienem też pomagać ci w (sprzątać) .................................................... 

i (gotować) ......................................, bo taki ruch podobno odchudza. 

– Nie wiem, czy odchudza, ale na pewno nie powoduje tycia, jak ciągłe (leżeć) 

........................................... na kanapie. 
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CZĘŚĆ C                                                                    ROZUMIENIE TEKSU PISANEGO 

                                                                  
 

              Liczba punktów:   ........../16pkt 

 

1. Po przeczytaniu fragmentów tekstów, proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

                   ......../ 8pkt (8x1pkt) 

Przykład: 

0. Potrawy kuchni węgierskiej mają w Poznaniu wielu zwolenników. Będzie ich jeszcze 

więcej, bo w marcu sześć restauracji serwowało takie dania. Była to jedna z atrakcji Dni 

Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. 

 

0. Ten tekst informuje o tym, że 

a.  w Poznaniu otwarto sześć restauracji węgierskich. 

b.  poznaniacy nie lubią kuchni węgierskiej. 

c.  Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej miały miejsce w Poznaniu. 

 

1. To jedna z największych i najdroższych inwestycji w mieście. Wpłynie na obsługę 

komunikacyjną podczas przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw. Jeszcze w tym roku 

zostanie zbudowana nowa trasa tramwajowa o długości 2,5 km, z czego prawie połowa 

będzie przebiegać w tunelu. Miasto otrzyma w ten sposób namiastkę metra.   

 

1. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  w mieście powstanie pierwsza nitka metra. 

b)  nowa linia zostanie ukończona przed mistrzostwami. 

c)  to najdroższa budowa w mieście. 
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2. Okolicznościowy kryształ z wygrawerowanym orzełkiem i zarysem województwa 

wielkopolskiego w eleganckim etui jest przedmiotem aukcji charytatywnej na rzecz 

poznańskiego Hospicjum Palium. Kryształ przekazał wicewojewoda wielkopolski. 

Dodatkową nagrodą jest prywatne spotkanie z wicewojewodą. Licytację wygrała pani 

Magdalena. 

 

2. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  pani Magdalena zaoferowała największą sumę za kryształ. 

b)  wicewojewoda ofiarował kryształ Hospicjum Palium. 

c)  kryształ ma kształt orzełka. 

3. W niedzielę 3 kwietnia odbędzie się czwarta edycja miejskiego półmaratonu. Uczestnicy 

imprezy pobiegną tradycyjną trasą maratonu, z tą różnicą, że wykonają tylko jedno 

okrążenie. Zawodników na trasie oprócz zespołów muzycznych wspierać będą kibice. 

Wszyscy zawodnicy, którzy pokonają dystans 21,097 km otrzymają medal, a na najlepszych 

czekają nagrody. 

 

3. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  w czasie poznańskiego maratonu zawodnicy robią dwa okrążenia. 

b)  zawodnicy nie mogą liczyć na doping kibiców. 

c)  każdy, kto ukończy bieg, otrzyma medal. 

4. Universitas Cantat to nie konkurs, ale forum dla śpiewających studentów. Chóry prezentują 

muzykę własnych krajów, celem festiwalu jest też promocja muzyki polskiej wśród nich. 

Kolejna edycja rozpocznie się w Poznaniu w najbliższą środę. Tradycją jest finałowe 

wykonanie utworu specjalnie skomponowanego na ten festiwal. W tym roku będzie to utwór 

Miłosza Bembinowa. Chóry wszystkich zaproszonych krajów wykonają go 25.06 w Auli 

Uniwersyteckiej. Dyrygować będzie kompozytor. 

 

4. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  zaproszone chóry będą wykonywać tylko polskie utwory. 

b)  finał konkursu będzie w środę. 

c)  Miłosz Bembinow przyjedzie do Poznania. 
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5. Wskazania medyczne mówią, że od drugiego roku życia dziecko może spędzać przed 

ekranem pół godziny dziennie – nie tylko przed komputerem, ale w ogóle monitorem, także 

przed telewizorem. Taką granicę wyznaczają lekarze. Wiadomo, że częste oglądanie telewizji 

nie wpływa korzystnie na rozwój mowy, bo żeby dwulatek mógł przyswajać nowe słowa, 

potrzebuje wielu interakcji z dorosłymi. 

 

5. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  dziecko przed ukończeniem dwóch lat może pół godziny oglądać telewizję. 

b)  rozmowa z rodzicami jest ważna w rozwoju mowy. 

c)  dwulatek może po pół godziny spędzić przed komputerem i telewizorem. 

6. Hinduski mają gęste, piękne włosy, co przypisuje się znanym od starożytności zabiegom 

pielęgnacyjnym, takim jak olejowe masaże głowy. Używa się do nich ciepłego olejku  

tymiankowo-rozmarynowego. Dostarczają one cebulkom włosowym niezbędnych 

składników odżywczych, a masaż poprawia krążenie krwi w obrębie głowy i przynosi 

ukojenie nerwom. 

 

6. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  w starożytności kobiety miały piękniejsze włosy. 

b)  dobry efekt zapewnia dodanie do mikstury nieco cebulki. 

c)  dodatkiem do olejku są zioła. 

7. Wyglądają zupełnie tak samo jak tradycyjne, nie różnią się od nich wielkością ani 

kształtem, mają mikroprocesor i pasek magnetyczny. Jedynie niewielki symbol 

rozchodzących się fal radiowych zwraca uwagę na ich dodatkową funkcję. To karty 

zbliżeniowe, które powoli przestają być na naszym rynku ciekawostką, a stają się 

standardowym wyposażeniem portfeli. 

 

7. Ten tekst informuje o tym, że 

a)  tylko karty zbliżeniowe mają paski magnetyczne. 

b)  tylko jeden detal wyróżnia karty zbliżeniowe. 

c)  karty zbliżeniowe są ciągle rzadkością. 
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8. Najstarsza zachowana pieczęć herbowa Warszawy pochodzi z około 1400 r. Przetrwała na 

dokumencie przesłanym do władz Torunia przez Radę Miejską Starej Warszawy. Na 

woskowej pieczęci widać postać do połowy ludzką (trzyma miecz i tarczę), a od pasa w dół 

mającą łuski, skrzydła, łapy i ogon. Problem w tym, że ludzka połówka przypomina raczej… 

mężczyznę. Dopiero na kolejnych herbach kobieca sylwetka staje się bardziej wyrazista.   

 

8. Tekst ten informuje o tym, że 

a)  najstarsza pieczęć przechowywana była w Starej Warszawie.   

b)  herb Warszawy zmieniał swój wygląd. 

c)  stary herb przedstawia pół-kobietę i pół-mężczyznę. 

 

2. Proszę przeczytać podany tekst i dopasować usunięte z niego zdania.   

         ......../8pkt (8x 1pkt) 

Juror musi mieć talent 

Historia programów z jurorami w roli głównej w telewizji polskiej zaczyna się od prof. 

Bardiniego, który w latach 70. oceniał na żywo występy aktorskie. [ _E_ ]0. Jednak w tamtej 

epoce to nie od oglądalności zależał los programu. [ ___ ]1. Według dzisiejszych kryteriów 

pojawiał się na antenie w sposób anachroniczny. 

Nowożytną historię talent shows liczy się od występu Simona Cowella, brytyjskiego 

producenta muzycznego, którego poproszono, by został jednym z czterech jurorów w nowym 

programie „Idol”. [ ___ ]2. Cowell w przeciwieństwie do trójki pozostałych aksamitnych 

sędziów był nieprzyjemny, niegrzeczny, nie zawahał się brutalnie krytykować występów, 

a nawet wyglądu amatorów. [ ___ ]3. Widzowie go pokochali, producenci natomiast 

zrozumieli, że umiejętne poniżanie ludzi przed kamerą to recepta na sukces. Zwykły telewidz 

sam jest często poniżany w pracy, więc chętnie popatrzy, jak się dręczy i upokarza amatora 

zwabionego do studia szansą osiągnięcia sławy i wielkich pieniędzy. [ __ ]4. Obecnie każda 

duża polska stacja ma swój talent show. [ __ ]5. Do każdego formatu sprzedający dołącza 

instrukcję obsługi zwana biblią, od której się raczej nie odstępuje. [ __ ]6. Dopuszczone są 

jedynie drobne modyfikacje. Na przykład jeśli sponsor zapłaci za spot specjalną cenę, repertuar 

muzyczny można dostosować do jego profilu produkcji. 
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Biblia mówi, że jurorem, czyli przewodnikiem widza po świecie konkurujących 

amatorów lub celebrytów, może zostać człowiek o przyciągającej osobowości. [ ___ ]7. Widz 

powinien być zainteresowany również jego życiem pozazawodowym. Juror może być 

nieprzyjemny, złośliwy, nawet pogardliwy w stosunku do amatora lub celebryty, ale nie może 

całkowicie odstraszać swoją postawą życiową. [ ___ ]8. Czasem wystarczy mu sam fakt, że 

pokazał się na ekranie. Zarówno oni, jak i prowadzący muszą tryskać spontanicznym 

humorem. 

 

A Jeśli polubi ofiarę, może ją wesprzeć esemesem i mieć poczucie, że ma wpływ na jej 

losy. 

B Wszystkie to sprawdzone zagraniczne formaty, by zminimalizować ryzyko błędu 

biznesowego. 

C Powinien umieć wdawać się w zapadające w pamięć pogawędki z kolegami z loży. 

D Jurorzy przesłuchiwali śpiewających amatorów i wybierali zwycięzcę, któremu 

ułatwiano start w show-biznesie. 

E  Następnie były „Progi i bariery” Mariusza Waltera. (przykład) 

F Juror mógł więc być merytoryczny, pomocny, mieć czas dla występującego. 

G Określa ona liczbę prowadzących, sposób wyłaniania amatorów, ustawienie mebli 

w studiu. 

H Musi uwodzić telewidza, żeby czekał on z pilotem w ręku w każdą sobotę 

lub niedzielę. 

I Okazał się strzałem w dziesiątkę: po jego komentarzach uczestnikom zdarzało się 

nawet płakać. 

 

0.  1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

E         
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CZĘŚĆ D                                                                                                       PISANIE 

 

                                                                                                  Suma punktów: ........./15pkt 

Proszę wybrać jeden z tematów i wykonać polecenie. 

a) Proszę napisać recenzję ostatnio obejrzanego filmu lub przeczytanej książki. (270 słów) 

b) Proszę napisać sprawozdanie z wycieczki lub ciekawego wydarzenia kulturalnego, 

w którym Pan/i uczestniczył/a.                                                                                    (270 słów) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Wykonanie zadania (treść, długość, forma, kompozycja) .........../3 p. 

2. Poprawność gramatyczna      .........../3 p. 

3. Słownictwo       .........../3 p. 

4. Styl         .........../3 p. 

5. Ortografia i interpunkcja     .........../3 p. 

                                                                        suma .........../15 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin przykładowy opracowany przez pracowników Centrum Polonijnego Polonus zgodnie 

z wymaganiami ESOKJ. Materiały wykorzystane w teście pochodzą z książek: 

Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego 

jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, E. Lipińska, wyd. Uniwersitas, Kraków 2012  

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego, R. Ciesielska-Musameh, 

B. Guziuk-Świca, G. Przechodzka, wyd. UMCS, Lublin 2018. 


