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 III

ZADANIE 1

Proszę przeczytać teksty i zgodnie z przykładem zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

   Pawłowi nie wystarcza już bieganie maratonów. Chce wziąć udział w triatlonie. Dlatego coraz więcej jeździ na 
rowerze i pływa. Nowa pasja Pawła podoba się jego dziewczynie i znajomym, chociaż Paweł przez intensywne 
treningi ma dla nich mniej czasu.
Z tego tekstu wynika, że Paweł...
a) uprawia triatlon, ponieważ podoba się to jego znajomym.
b) poświęca za dużo czasu na nową pasję.
c) dużo trenuje, żeby osiągnąć swój cel.

1   Orka jest największym gatunkiem z rodziny delfi nów. Pewnie dlatego żadne inne zwierzę na nią nie poluje. Naukowcy 
odkryli też, że orki szybko opuszczają teren oceanu, na którym pojawiają się inne drapieżniki, na przykład rekiny.
Z tego tekstu wynika, że…
a) naukowcy obserwują sposoby polowania ryb. 
b) orki unikają spotkań z drapieżnikami.
c) rekiny polują na orki, choć te są od nich większe.

4   Informujemy, że nie dotarła do nas płatność za usługi mobilne. Kwota do zapłaty wynosi 60,33 zł. Jeśli zapłacili 
państwo rachunek, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość. Dzięki terminowym wpłatom unikają państwo 
odsetek i nie tracą rabatów.
Z tego tekstu wynika, że...
a) klientowi grozi kara za niepłacenie rachunków.
b) klient nie zapłacił za korzystanie z telefonu komórkowego.
c) za brak wpłaty zostały naliczone odsetki.

5 Rodzina Ali to matematycy lub architekci. Tylko ona jedna nie ma talentu matematycznego. Nawet punkty, 
które zdobywa podczas gry planszowej, musi liczyć na kalkulatorze. Dlatego nikt z bliskich nie zdziwił się, kiedy 
powiedziała, że chce zostać krytykiem fi lmowym.
Z tego tekstu wynika, że...
a) Ala zbyt często korzysta z kalkulatora podczas rodzinnych gier.
b) rodzina jest zaskoczona decyzją Ali, co chce robić w przyszłości.
c) bliscy dziewczyny zaakceptowali jej wybór zawodu.

2   Krater na Wenus nazwano „Bądarzewska”, od nazwiska Tekli – polskiej pianistki z XIX wieku. Pierwszy album artystki 
wydano w Japonii w 2007 roku, prawie 140 lat po jej śmierci. W Polsce mało kto o niej słyszał, choć jej utwór 
„Modlitwa dziewicy” jest znany w wielu miejscach świata.
Z tego tekstu wynika, że...
a) polska pianistka jest bardziej popularna na świecie niż w swojej ojczyźnie. 
b) kompozycje Bądarzewskiej po raz pierwszy wydano w 140. rocznicę jej śmierci.
c) Tekla Bądarzewska jest znana na całym świecie dzięki nazwie na Wenus.

3   W karnawale nie może być drogo, a kobiety muszą błyszczeć. W sieci naszych drogerii z kartą stałego klienta wszystkie 
nowości do makijażu kosztują 30% taniej. Promocja trwa do końca miesiąca. Przyjdź, zrób zakupy i bądź piękna! 
Z tego tekstu wynika, że...
a) stali klienci drogerii zapłacą mniej.
b) zakupy w internecie są tańsze o 30%.
c) w karnawale wszystkie kosmetyki są tańsze.
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Proszę ułożyć fragmenty tekstu w logiczną całość.

Skromna poetka i noblistka – Wisława Szymborska

ZADANIE 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8
F

Odpowiedź:

ciągle odbierała telefony z gratulacjami. A potem nie mogła 
dokończyć wiersza, gdyż musiała zająć się zupełnie innymi sprawami. 
Udzielała wywiadów. Nagle było

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu podarowała ważący 180 gramów 
złoty medal noblowski. Sobie na pamiątkę

zostawiła tylko jego kopię. Miłośnicy jej poezji do dziś pewnie pytają, 
ile przez ten czas mogło powstać wierszy?

żeby poinformować ją o swoim sukcesie. Siostra poetki spała, jednak 
noblistka nie kazała jej budzić, ponieważ uważała, że nie jest to aż tak 
ważna wiadomość. Nie zjadła zupy koperkowej, bo

ich o wiele więcej niż dotąd przez całe życie. Pozowała do zdjęć dla różnych gazet. Pracowała nad swoim 
przemówieniem na rozdanie nagród i zastanawiała się nad ubraniem,

Gdy 3 października 1996 roku Wisława Szymborska dowiedziała się, że otrzymała Literacką Nagrodę 
Nobla, spokojnie skończyła palić papierosa. Zadzwoniła do swojej siostry,

tomiki jej wierszy. Korespondowała z tłumaczami z wielu krajów. Lubiła słuchać swoich wierszy 
po angielsku, niemiecku albo szwedzku i umiała ocenić, czy tłumaczenie jej odpowiada.

jakie założy na uroczystość w Sztokholmie. Następnie wystąpiła w dwóch zagranicznych fi lmach 
dokumentalnych. Rozdała tysiące autografów czytelnikom, którzy wykupywali wszystkie

Gdy zaczęły pojawiać się tłumaczenia na języki azjatyckie, mogła tylko zaufać tłumaczom. 
Po powrocie ze Szwecji przekazała część nagrody na cele charytatywne, a
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Polska nigdy nie (0)    B   , a jednak kochamy samochody z dawnych lat (1) _______.
Fiat 126p, zwany maluchem, przez blisko 30 lat był najbardziej popularnym samochodem na polskich drogach. 
Był (2) _______ przejechała nim pół kraju podczas wakacji, czasem z walizkami na dachu. I choć produkcja auta 
zakończyła się w 2000 roku, to (3) _______ na Kubie. Kubańczycy nazywają go polaquito i cenią za to, że łatwo 
go naprawić. Ciekawe, (4) _______ amerykański aktor Tom Hanks, który jako miłośnik oryginalnych samochodów 
otrzymał to auto od mieszkańców Bielska-Białej. To (5) _______, która zaproponowała, żeby zebrać pieniądze 
na taki prezent. A inne samochody? 
Warszawa to pierwsza polska limuzyna produkowana w latach 1951–1973 w stolicy Polski. Interesujące jest to, 
że co jakiś czas pojawiają się plany, aby (6) _______ wróciła na ulice. Syrena turystom kojarzy się z pomnikiem 
– symbolem Warszawy, a w latach 50. był to samochód – marzenie wielu kierowców, (7) _______ niesamowitą 
szybkością 125 km/h. Z kolei w latach 80. wszyscy chcieli mieć nowoczesnego jak na tamte czasy poloneza. 
10 lat (8) _______ auta z Niemiec, Japonii czy Francji. A te polskie… znikały z ulic. Niektórym z nich „życie” 
ocalili kolekcjonerzy starej motoryzacji.

Polskie samochody: maluchy, syreny, warszawy, polonezy…

Proszę zgodnie z przykładem dopasować fragmenty zdań do tekstu.
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nadal jest popularny…

ponieważ mógł jechać z 

i chętnie je wspominamy

co myśli o maluchu

był pomysł fanki aktora

była liderem motoryzacji

niewielki, ale niejedna rodzina

nowa wersja tego ładnego pojazdu

później można już było kupić
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Proszę ułożyć fragmenty tekstu w logiczną całość.

Dzień z życia organizatorki wesel
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Proszę ułożyć fragmenty tekstu w logiczną całość.

ZADANIE 6

0 1 2 3 4 5 6 7
E

Odpowiedź:

i upewniam się, czy wszystko jest w porządku. Czasem zdarzają się jakieś 
pomyłki, wtedy trzeba szybko reagować. Następnie jadę do państwa 
młodych. Pomagam 

nad ranem. Upewniam się, czy gościom weselnym podobają się pokoje, 
czy nie ma żadnych problemów i wracam do domu. Idę spać i myślę już 

w przygotowaniu do ceremonii, uspokajam. Zawsze trzy razy pytam, 
czy mają wszystko, co jest potrzebne w urzędzie lub kościele. 
Rozmawiam z osobami odpowiedzialnymi za

o następnych klientach. Ta praca daje mi dużo satysfakcji, bo jestem 
odpowiedzialna za to, by ten „najpiękniejszy dzień w życiu” naprawdę 
taki był.

Organizuję wesela od kilku lat. W uroczystym dniu ślubu i przyjęcia pracuję nad tym, 
by wszystko było perfekcyjnie,

F by włączono klimatyzację, sprawdzam menu, ustawienie stołów i dekoracje. Dzwonię jeszcze 
raz do fotografa, makijażysty, muzyków 

G ceremonię. Jestem także obecna na weselu, by pomagać młodej parze w trakcie imprezy. 
Dzień kończę zazwyczaj 

H mocna kawa i porządne śniadanie. Nie wiem, kiedy następnym razem uda mi się coś zjeść, 
a w tym zawodzie trzeba mieć dużo energii. Potem jadę do sali weselnej. Pilnuję, 

I a młoda para nie musiała się niczym martwić. Jak dla mnie wygląda dzień wesela? 
Zazwyczaj wstaję wcześniej niż zwykle. Najpierw 
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