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INSTRUKCJE DLA KANDYDATÓW 

Proszę wypełnić rubryki w lewym górnym rogu tej strony. 

Proszę wpisywać odpowiedzi do formularza testu. 

Proszę spróbować odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

Proszę używać niebieskiego lub czarnego długopisu. 

Proszę pisać czytelnie i wyraźnie. 

Notatki na brudno proszę wpisywać do formularza testu, a potem przekreślić. 

Nie wolno korzystać ze słownika. 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

Ten test składa się z dwóch części. Do przeprowadzenia testu potrzebne jest nagranie. 

Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne informacje udzielone przez 

osoby nadzorujące przebieg egzaminu. 
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Sprawdzanie rozumienia ze słuchu 
Część pierwsza  

 
 
 
Za chwilę posłuchasz rozmowy telefonicznej męża i żony. Będą rozmawiać o produktach spożywczych, 
które trzeba kupić na kolację.  

• Możesz posłuchać nagrania dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za 
drugim uzupełnij zadanie. 
 

• JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD.  
 
 
Posłuchaj dialogu, a następnie zaznacz krzyżykiem [X] te produkty, które trzeba kupić. 
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PRZEWRÓĆ STRONĘ 
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Sprawdzanie rozumienia 
Część druga  

 
To jest historia pewnej imprezy urodzinowej, o której opowiada Ewa. 
 
Posłuchaj i odpowiedz krótko na pytania. 
 

• Możesz posłuchać nagrania dwa razy. 
• Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. 
 
• JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD. 
 

 
 

0) Co Ewa robiła w środę wieczorem? 

_____________  oglądała serial w TV  __________________    
 

1. Po co zadzwoniła Marta? 

________________________________________________________ 

2. O której miała być impreza? 

________________________________________________________ 

3. Kto nie zna się na winach? 

________________________________________________________ 

4. Co ona zapisała w kalendarzu? 

________________________________________________________ 

5. Jakiego prezentu nie kupili Marcie? 

________________________________________________________ 

6. Jaki prezent kupili Marcie? 

________________________________________________________ 

7. Co zrobili w sobotę wieczorem? 

________________________________________________________ 

8. Dlaczego ona nie ugotowała obiadu w niedzielę? 

________________________________________________________ 

9. Czym pojechali do Marty? 

________________________________________________________ 

10. Jaki był koniec wieczoru? 

________________________________________________________ 
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PRZEWRÓĆ STRONĘ 

KEYS 

1. 

 
2. 
1. Po co zadzwoniła Marta? 
_______  żeby zaprosić ich na urodziny  __________________ 
2. O której miała być impreza? 
_______  o 8.00 ________________________________________ 
3. Kto nie zna się na winach? 
_______mąż Marty _______________________________________ 
4. Co ona zapisała w kalendarzu? 
________  impreza, niedziela o 8.00 ____________________ 
5. Jakiego prezentu nie kupili Marcie? 
_________ miski do sałaty ______________________________ 
6. Jaki prezent kupili Marcie? 
________  kalendarz ____________________________________ 
7. Co zrobili w sobotę wieczorem? 
________  poszli do kina _______________________________ 
8. Dlaczego ona nie ugotowała obiadu w niedzielę? 
_________  bo miała iść na kolację do Marty ____________ 
9. Czym pojechali do Marty? 
_________ taksówką _____________________________________ 
10. Jaki był koniec wieczoru? 
_______  wypili wino z Martą  _________________________ 
 

 


