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Signatures 
Podpisy 

Name (BLOCK CAPITALS) 
Imię i nazwisko 

(WIELKIE LITERY)  
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JĘZYK POLSKI  

 
Sprawdzanie rozumienia tekstu 

czytanego 

 
 
 
 

Signature  
Podpis 

 

 
Poziom A2 

Sprawdzający 1 
 
 
 
…………………... ………………..……………….. 

 

Date / Data 
 
 

35 minut Sprawdzający 2 
 
 
 
…………………... …… / ………../20… 

25 punktów 

 

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.  

Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne informacje udzielone przez 

osoby nadzorujące przebieg egzaminu. 
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Sprawdzanie rozumienia tekstu czytanego 
Część pierwsza  

 
 
W „Gazecie Wyborczej” można znaleźć informacje o różnych imprezach zaplanowanych na weekend 
zarówno dla dzieci i dorosłych. 
 

• Przeczytaj, gdzie zapraszają nas organizatorzy i krótko odpowiedz na pytania. 
 

• JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD.  
 
 
0. Poznaj szalonego naukowca. Co się stanie, jak do wody dolejemy atramentu? Jak zachowa się woda, 

gdy dolejemy do niej oleju? Poznajemy właściwości cieczy i robimy eksperymenty naukowe. 
Spotkanie dla najmłodszych.  

 
 

1. Artysta i jego pracownia. Plastyczne spotkania dla dzieci, które zainspirowane obrazami francuskich 
impresjonistów będą malować swoje obrazy i poznawać nowe techniki malarskie. Wstęp 12 zł. 

 
2. Pokaz dzikich kotów. Będzie można zobaczyć dzikiego kota afrykańskiego, norweskiego kota leśnego 

czy poznać historię rysia. Wstęp wolny. 
 
3. Zawody w skokach na skateboardzie nad Wisłą. W zawodach może wziąć udział każdy. Składać się 

będą z dwóch konkursów: pierwszy na railu przy schodach, a drugi na piramidzie.  
 
4. Wśród Indian. Obejrzymy indiańskie tańce i posłuchamy brzmienia indiańskich instrumentów. 

Program poprowadzi grupa Indian peruwiańskich. 
 

5. Na piknik do Powsina. Zapraszamy do udziału w tradycyjnym rajdzie rowerowym, który wyruszy z 
Warszawy. Na miejscu spotkanie wiosenne połączone z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.  

 
6. Spotkanie z Ciocią Jadzią. Niedzielny koncert dla młodych melomanów w Filharmonii będzie 

poświęcony muzyce romantycznej. W programie słuchanie dzieł kompozytorów tej epoki.  
 
7. Ogrody BUW-u. Hektarowy ogród na dachu biblioteki uniwersyteckiej, na wysokości 15 piętra to 

idealne miejsce na romantyczny spacer.  
 

8. Urodziny restauracji Chianti. W programie specjalne urodzinowe menu przygotowane przez szefa 
kuchni. Można będzie spróbować makaronów domowej roboty i napić się toskańskiego wina.  

 
9. Budzenie misia. Warszawskie ZOO organizuje imprezę pod nazwą „Wiosenne budzenie misia”. W 

programie filmy video z życia zwierząt w naturze, a także zwiedzanie zoo zaprzęgami konnymi.  
 
10. Nowosielski w Zachęcie. Obrazy tego artysty można obejrzeć w Galerii „Zachęta” tylko do końca 

miesiąca. 
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PRZEWRÓĆ STRONĘ 

 
 
 
 
 
Impreza nr 0 Dla kogo jest to zaproszenie? 

____ dla dzieci ______. 

Impreza nr 1 Co będą oglądać dzieci? 
_______________________ 

Impreza nr 2 Ile kosztuje bilet na tę imprezę? 
_______________________ 

Impreza nr 3 Dla kogo jest ta impreza? 
_______________________ 

Impreza nr 4 Skąd pochodzą artyści? 
_______________________ 

Impreza nr 5 Jakie atrakcje będą w Powsinie? 
_______________________ 

Impreza nr 6 Kto słucha muzyki z ciocią Jadzią? 
_______________________ 

Impreza nr 7 Co można robić na górze? 
_______________________ 

Impreza nr 8 Co można tam zjeść? 
_______________________ 

Impreza nr 9 Co miś robi zimą? 
_______________________ 

Impreza nr 10 Kim jest Nowosielski? 
_______________________ 
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Sprawdzanie rozumienia tekstu czytanego 
Część druga  

 
 
Masz przed sobą kilka wiadomości wysłanych mailem oraz odpowiedzi na te maile. 
 

• Dopasuj odpowiedź na każdy z maili.  
 

• JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD.  
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PRZEWRÓĆ STRONĘ 

 
 
 
 

Proszę nie robić poprawek w tabeli. 
Jakiekolwiek poprawki w tabeli będą traktowane jako błąd. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
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KEYS 
1. 
 

1. Obrazy impresjonistów 

2. Nic 

3. Dla każdego 

4. Z Peru 

5. Ognisko i pieczenie kiełbas 

6. Dzieci / młodzież 

7. Spacerować 

8. Spaghetti 

9. Śpi 

10. malarzem 

 
2. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B L Ł E M G H I J K 

 
 
 
 


