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1. Proszę wysłuchać tekstu i zaznaczyć, czy podane zdania są fałszywe (F),
czy prawdziwe (P).

Agnieszka Osiecka - rytm jej życia wyznaczała miłość

Dariusz Mol 
https://twojstyl.pl/artykul/agnieszka-osiecka-rytm-jej-zycia-wyznaczala-milosc,aid,1673
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Osiecka

Agnieszka  Osiecka  żyła  na własnych  zasadach.  Poruszała  serca,  pisząc  o tym,  co  każdy  zna
doskonale: o miłości, tęsknocie, smutku. Patrzyła na świat przenikliwie, refleksyjnie, z melancholią.
Uciekała przed stabilizacją, nie chcąc zaznać tak zwanej życiowej mądrości. 

Agnieszka Osiecka urodziła się 9 października 1936 roku w Warszawie.  Rok później  jej  rodzice
przenieśli się do Zakopanego. Ojciec, Wiktor, był pianistą. Matka, z wykształcenia polonistka, przez
lata prowadziła kawiarnię artystyczną. Po wojnie wrócili do Warszawy, do mieszkania na Saskiej
Kępie.
W  czasach,  gdy  jej  rówieśnicy  spędzali  czas,  bawiąc  się  na podwórku,  ona  pobierała  lekcje
języków,  pływania  i prowadziła  z ojcem dysputy.  To  on mobilizował  ją  do nauki  i do  tego,  aby
wszystko  w jej  życiu  działo  się  szybko.  Maturę  pisała  w wieku  16  lat,  studia  dziennikarskie
ukończyła,  mając  19,  a łódzką  Filmówkę  cztery  lata  później.  Wtedy  też  rozpoczęła  pracę
w Studenckim Teatrze Satyryków. Przez lata skomponowała dla niego aż 166 utworów, wśród nich
sławnych "Okularników". Jednak to miłość wyznaczała rytm i treść jej życia, a także pisania.

Spotykała się z Markiem Hłaską (na jego maszynie do pisania tworzyła teksty piosenek), Jeremim
Przyborą,  jej  mężami  zostali  Wojciech  Frykowski  i  Wojciech  Jesionka.  W  miłości  Osiecka
zatrzymała się na dłużej przy dziennikarzu Danielu Passencie. Jemu urodziła swoje jedyne dziecko:
córkę Agatę. Pod koniec życia związała się z młodszym o 27 lat niemieckim reżyserem teatralnym,
André Ochodlo.

Agnieszka Osiecka zmarła  7  marca 1997 roku w warszawskim szpitalu  na raka jelita  grubego.
Miała 61 lat. Pamięć o wybitnej poetce, spod pióra której wyszło ponad dwa tysiące piosenek czy
znane wszystkim hasło reklamowe "Coca-Cola, to jest to!", pielęgnuje jej córka. Założyła fundację
"Okularnicy".  Zaś  co  roku,  w Sopocie,  odbywa  się  konkurs  na interpretację  jej  piosenek
Pamiętajmy o Osieckiej.

Żyła wyłącznie na własnych zasadach. Podróżowała, poznawała ludzi, wciąż na nowo zakochiwała
się i odkochiwała. Poszukując miłości, goniła za czymś, co nieuchwytne, co da jej szczęście. Często
powtarzała, że nie wolno niczego odkładać na później, bo żadnego później może po prostu nie być.
- Nagle, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto i nie wiadomo dlaczego, wyłączy ci prąd w środku
dnia i pstryk, wszystko zgaśnie - przekonywała Osiecka.

Jej barwne życie, bal nad bale, jak śpiewała Maryla Rodowicz, było gotowym materiałem na film.
I tak się w końcu stało. Serial "Osiecka" można od kilku tygodni oglądać w TVP1. W poetkę wciela
się w nim brawurowo Magdalena Popławska.
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Lp. PRAWDA FAŁSZ

 Przykład Agnieszka Osiecka była jedną z najwybitniejszych autorek 
tekstów piosenek i haseł reklamowych.

x

1. Agnieszka Osiecka urodziła się w Warszawie i spędziła w tym 
mieście całe życie.

2. Poetka pochodziła z rodziny artystycznej.

3. Mała Agnieszka miała beztroskie dzieciństwo: spędzała czas na 
zabawie z kolegami z sąsiedztwa.

4. Na Pomorzu co roku odbywa się konkurs wokalny poświęcony 
utworom Agnieszki Osieckiej.

5. Barwne życie Agnieszki Osieckiej stało się podstawą 
scenariusza filmowego.

KLUCZ:
P F

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

2. Proszę połączyć tytuły z kolumny I z fragmentami tekstów z kolumny II. Odpowiedzi 
proszę wpisać do tabeli.

I II

0 Przykład
Udawane 
wczasy

A Zilla  van den Born,  25-letnia  graficzka  z  Amsterdamu,  objechała z plecakiem Tajlandię,
Kambodżę  i Laos.  Jej  wpisy  na  Facebooku  ilustrują  podróż  życia:  nurkuje  w lazurowej
wodzie  („odkrywanie  podwodnego  piękna  Phuket”),  wyleguje  się  na  plaży,  klęczy
w świątyni obok mnicha („Tajlandia to kraj uśmiechu”), zajada egzotyczne potrawy i kupuje
pamiątki.  Pod  każdym  wpisem  sporo  lajków.  „Zapowiada  się  wspaniale”,  „Wow”,
„Wypocznij” – piszą znajomi i rodzina.

1 Alibi niemal 
idealne

B Niestety wraz ze wzrostem samooceny pogarsza się zdolność do samokontroli: badani mieli
m.in. wyższe niż przeciętne debety na kartach kredytowych i problemy ze zrzuceniem wagi.
Skłonność do koloryzowania jest też bliska narcyzom, a badania pokazują, że najaktywniejsi
na Facebooku są wyraźnie narcystyczni. W ramach badania przeprowadzonego w  Western
Illinois University na grupie 294 osób korzystających z Facebooka analizowane były dwa
społecznie  destrukcyjne  elementy  narcyzmu  –  potrzeba  bycia  w centrum  uwagi  oraz
oczekiwanie  szacunku  ze  strony  innych  osób,  chęć  manipulowania  nimi  i ich
wykorzystywania.  Badani,  u których  stwierdzono  wysoki  stopień  narcyzmu,  częściej
aktualizują na Facebooku swój status i oznaczają się na zdjęciach.

2 Uznanie 
innych 
priorytetem

C Wakacyjne alibi może jednak zostać wykorzystane do całkiem innych celów. Sąd w Dubaju
skazał na karę wiezienia 31-letnią kobietę, która w październiku zeszłego roku oświadczyła
współlokatorkom, że wybiera się na wakacje do Kataru. Z lotniska wróciła jednak prosto do
mieszkania  i w czasie,  gdy  współlokatorki  były  w pracy,  okradła  je,  zabierając  biżuterię,
markowe  torebki  i gotówkę.  Aby  upozorować  włamanie,  drzwi  otworzyła  za  pomocą
kuchennego  noża.  Po  powrocie  „z urlopu”  została  aresztowana  i stanęła  przed  sądem.
Przyznała się do winy

3 Kierunek – D Udają, że wyjechali na wczasy, a w rzeczywistości ukrywają się we własnych domach,



działka! fabrykując zdjęcia z urlopu. Po co komu taka mistyfikacja?

4 Podróże 
godne 
podziwu

E Anna, 34-letnia pracownica branży PR, co roku wyjeżdżała zimą wraz z rodziną na narty
w Dolomity.  „W styczniu,  gdy  kurs  franka  gwałtownie  poszybował,  zdecydowaliśmy
z mężem, że przestało nas stać na ten wyjazd i odwołaliśmy rezerwację” – opowiada Anna.
Znajomi z pracy, dla których coroczne wakacje Anny były rutyną, dopytywali „czy narty już
nasmarowane?”. „Wstyd mi było przyznać, że nie stać nas na wyjazd, więc wzięłam urlop,
w dniu wyjazdu wyłączyłam służbową komórkę, a po kilku dniach wrzuciłam na Facebooka
kilka zdjęć z zeszłego roku. »Śnieg super, słońce grzeje, alkohol też« – napisałam. Nikt nic
nie  zauważył,  lajków  dostałam  tyle  samo,  co  zwykle,  za  to  uniknęłam  upokorzenia”  –
przyznaje  Anna.  W podobnej  sytuacji  jak  ona  jest  wielu  Polaków.  Jak  wynika  z danych
Eurostatu i firmy Sedlak & Sedlak, ponad połowy polskich rodzin nie stać na tygodniowy
wyjazd  wakacyjny.  Wakacje  są  wciąż  dobrem  luksusowym,  z którego  w kryzysie
rezygnujemy. Nie oznacza to jednak, że równie łatwo rezygnujemy z przechwałek na ich
temat. 

5 Mistyfikacja 
w służbie 
nauki

F Joseph Walter, jeden z  pionierów badań nad internetem, twierdził wręcz, że internet może
być  protezą  rzeczywistości,  która  pozwala  przekraczać  osobiste  ograniczenia.  W sieci
człowiek  pokazuje  się  taki,  jakim  chce  być,  to  ekspresja  tzw.  ja  idealnego,  ale  daje
oglądającym złudzenie,  że to jest  ja realne.  Internet  często wywołuje tego typu iluzje” –
mówi  Jakub  Kuś.  W  budowaniu  tego  wizerunku  ważne  są  zdjęcia.  Do  publikowania
fotografii z  wakacji na portalach społecznościowych przyznaje się połowa badanych przez
ARC  Rynek  i Opinia.  Respondenci  najchętniej  dzielą  się  fotografiami  wykonanymi
w pięknej naturalnej scenerii. A kiedy mamy już zdjęcia, potrzebujemy jeszcze pamiątek –
suweniry ze wszystkich stron świata można nabyć na Allegro. Dla wielu osób to sposób na
uniknięcie towarzyskiej kompromitacji.

6 Lepsze 
oszustwo niż 
nudna 
impreza

G „Ciekawe  wakacje,  spędzone  w egzotycznym  miejscu,  podobnie  jak  dom  w dobrej
lokalizacji  czy  odpowiednie  auto  są  dla  przedstawicieli  klasy  średniej  wyznacznikiem
prestiżu.  A ponieważ  w tej  grupie  strach  przed  deklasacją  jest  najsilniejszy,  jej
przedstawiciele muszą udowadniać sobie nawzajem, że są na bieżąco, np. jeżdżąc w  modne
miejsca.
Podobne zjawisko widać w innych krajach. Włosi, których nie stać na wakacyjny wyjazd,
udają, że wyjechali na wczasy, a w rzeczywistości ukrywają się we własnych domach, za
miastem lub u rodziny. Zdarza się, że reżyserują przedstawienie polegające na ostentacyjnym
wystawianiu walizek czy pakowaniu samochodu. „Podczas gdy w minionych latach około 5
proc. Włochów udawało wyjazd na wakacje, nie chcąc przyznać się do tego, że nie mają na
to pieniędzy, teraz odsetek ten wzrósł do 10–15 proc.” – twierdzi przewodniczący krajowego
stowarzyszenia psychologii Antonio LoIacono.

7 Idealne staje 
się realne

H Nikt  nie  podejrzewał,  że  przez  pięć  tygodni  Zilla  zamiast  na  Phuket  wylegiwała  się  na
kanapie we własnym domu, dodatkowo ciężko pracując nad mistyfikacją, bo poprawiając
zdjęcia w Photoshopie. W końcu zdemaskowała sama siebie, publikując na stronie zdjęcia
przed obróbką i po niej. Widać na nich, że Zilla wcale nie nurkuje w oceanie, ale w basenie
w piwnicy swojego bloku, a egzotyczne przysmaki zjada we własnej kuchni. Cały projekt
był zaliczeniem pracy semestralnej  na studiach.  Rodzina i znajomi Zilli  byli  zszokowani.
Przecież  podrzucili  ją  na  lotnisko,  rozmawiali  z nią  przez  Skype’a,  gdy  podróżowała.
Okazuje się, że na podobny pomysł jak Zilla van den Born wpada coraz więcej osób.

8 Kreowanie 
siebie od 
podstaw

I Jakub Kuś, badając użytkowników portali społecznościowych, wyodrębnił kilka głównych
grup: jedna tylko obserwuje,  by być na bieżąco z tym, co dzieje się  u znajomych,  druga
poszukuje informacji,  trzecia natomiast  traktuje media społecznościowe jak przestrzeń do
autoprezentacji. „To oni są najbardziej motywowani, by ciągle zachwycać znajomych a to
lotem motolotnią, a to egzotycznym wyjazdem” – wylicza Kuś. Zdaniem psychologa, często
zależy  nam  na  podniesieniu  samooceny,  zwłaszcza  jeśli  zdjęcia  zbierają  żniwo  lajków.
„Niestety, od tych ostatnich łatwo się uzależnić, więc aby zdobywać kolejne, popisujemy się
coraz bardziej i bardziej. Z czasem spada nasza samokontrola, za kolejne lajki ujawniamy
coraz  więcej  ze  swej  sfery  prywatnej,  możemy  się   posunąć  nawet  do  oszustwa.  Jeśli
uzależniamy samoocenę od lajków, to bywa, że przestajemy myśleć o tym, co jest  w nas
autentycznie  wartościowego,  a skupiamy  się  tylko  na tym,  jak  ocenią  to  inni  ludzie”  –
wyjaśnia psycholog.

9 Pyszałek w 
sieci

J Na fałszywe wakacje wybiera się także sporo Australijczyków. Najczęściej „jadą” w takiej
sytuacji do Sydney, na Bali lub do Singapuru – to wynik ankiety przeprowadzonej przez
portal Hotels.com z udziałem 1100 pełnoletnich Australijczyków. Aż 39 proc. z nich udaje,



że  wybiera  się  na  wakacje,  by  uniknąć  uczestnictwa  w nudnej  rodzinnej  imprezie  lub
w ślubie  nielubianych  znajomych.  Ok.  80  proc.  badanych  poprzestaje  na  opowiedzeniu
o fałszywych wakacjach, ale aż 20 proc. – aby je uwiarygodnić – zamieszcza fałszywe wpisy
z wyjazdu na portalach społecznościowych.

10 Jak zachować
twarz

K „Zrobiłam to, by pokazać ludziom, że prezentujemy zmanipulowany obraz siebie w mediach
społecznościowych, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Chciałam udowodnić,
jak  łatwe  i powszechne  jest  poprawianie  rzeczywistości.  Wiemy,  że  zdjęcia  modelek  są
poprawione  w Photoshopie,  ale  zapominamy,  że  i my  manipulujemy  wizerunkiem”  –
tłumaczy graficzka. Socjolog Manuel Castells napisał, że rewolucja cyfrowa jest donioślejsza
w skutkach  niż  przemysłowa.  Coraz  rzadziej  się  spotykamy,  życie  towarzyskie  toczy  się
w sieci, przez co trudniej jest zweryfikować, czy to, co tam zamieszczamy, faktycznie ma
miejsce.

Na podstawie: https://www.focus.pl/artykul/dlaczego-ludzie-coraz-czesciej-udaja-ze-wyjechali-na-wakacje
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3. Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć, czy poniższe zdania są prawdziwe (P), fałszywe (F), czy
brakuje informacji (BI).

Polska farmacja na potęgę rozwija nowoczesne technologie. Dlatego jest jedną z tych branż, które 
leczenia z pewnością nie potrzebują. 
Przekonany jest o tym  m.in. Erik Plasa, wiceprezes Związków Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych „Infarma”, który pod koniec maja na  IX Europejskim Kongresie Gospodarczym
(EKG) w Katowicach mówił o krajowej branży w samych superlatywach. Przypomniał, że Polska
należy  do  20  czołowych  krajów  świata  pod  względem  wielkości,  perspektyw  i  możliwości
rozwojowych rynku medykamentów Na ten potencjał  - tłumaczył – składają się wykształcone kadry
oraz wysoki poziom uczelni medycznych i ośrodków naukowych mogących z sukcesami prowadzić
badania  kliniczne.  To  one  ściągają  nad  Wisłę  inwestorów  o  rozpoznawalnych  na  świecie
logotypach. „Wszystkie najważniejsze firmy farmaceutyczne są obecne lub planują aktywność w
Polsce” - podkreślał na EKG wiceprezes Plasa. 
Optymizm płynie  też  z  raportu  McKinsey  &  Company  Polska  2025  –  Nowy motor  wzrostu  w
Europie, według którego nasz kraj mógłby się stać europejskim, a w dalszej przyszłości – nawet
ogólnoświatowym centrum przemysłu farmaceutycznego specjalizującego się w złożonych lekach.
Autorzy  analizy  widzą  Polskę  w  roli  ważnego  producenta  kontaktowego,  a  także  centrum
konfekcjonowania i logistyki obsługującego koncerty farmaceutyczne w EU.
Już  dzisiaj  polscy  producenci  liczą  się  na  arenie  międzynarodowej.  Dość  przytoczyć  dane
Laboratorium  Gospodarki  Cyfrowej  Uniwersytetu  Warszawskiego  DELab  za  lata  2004-2014,
według których eksport leków rośnie średnio o 27 proc. Daje to nam miejsce w środku europejskiej
stawki. Mamy ugruntowaną pozycję głównie na rynkach krajów rozwijających się. Główny kierunek
handlu to Wschód. 
Prezes  Plasa  nie  ma wątpliwości,  że  sektor  farmaceutyczny  jest  jednym z  najważniejszych  kół
napędowych polskiej gospodarki. Jego wartość sięga 30 mld złotych, a wpływy do budżetu wynoszą
2,6 mld zł. Na rynku działa ponad 100 podmiotów, na czele z takimi gigantami jak Polpharma,
Adamed czy  Sanofi.  Niemal  co drugi  kupowany w Polsce  medykament  jest  rodzimej  produkcji,
czemu trudno się dziwić, skoro nasz asortyment jest ok. 20 proc. tańszy niż z importu, a ceny leków
generycznych  (zwykle tańsze zamienniki zagranicznych substancji) należą do jednych z niższych w
Unii Europejskiej. Branża zatrudnia bezpośrednio 22 tys. osób, ale oferuje w sumie ponad 100 tys.

https://www.focus.pl/artykul/dlaczego-ludzie-coraz-czesciej-udaja-ze-wyjechali-na-wakacje


miejsc  pracy.  Kapitał  ludzki,  inwestycje  w  nowe  technologie  i  wysoka  produktywność  firm
farmaceutycznych przekładają się  na wyższe  płace niż  w innych sektorach.  Rozwojowi polskiej
branży farmaceutycznej sprzyja unijna perspektywa finansowa 2014-2020. Promuje ona innowacje
i współpracę biznesu z nauką. Szczególnie że farmaceutyka i biotechnologia zostały zaliczone do
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Na podstawie: Kaleidoscope, 7/2017, s. 53-56.

TAK NIE BI

Przykład
Polska należy do grupy państw o największym potencjale rozwojowym 
przemysłu farmaceutycznego.

X

1.
Polski przemysł farmaceutyczny jest potęgą w rozwijaniu nowych 
technologii

2.
Polscy producenci eksportują leki przede wszystkim do krajów po 
wschodniej stronie granicy.

3. Polscy producenci leków są bardzo doceniani na świecie.

4.
Świetlaną przyszłość rynku leków w Polsce gwarantuje dobry system 
edukacyjny.

5.
Pracownicy branży farmaceutycznej, niezależnie od zajmowanego 
stanowiska, zarabiają więcej w porównaniu z zarobkami 
zatrudnionych w innych dziedzinach przemysłu.

6. Znane firmy preferują budowanie fabryk w pobliżu rzek.

7.
Analizy rynku farmaceutycznego wskazują, że Polska na pewno 
stanie się międzynarodowym potentatem w produkcji leków 
złożonych.

8.
Polska jest jedynym krajem produkującym leki złożone w Unii 
Europejskiej.

9.
Sektor farmaceutyczny generuje największe wpływy do budżetu 
państwa. 

10.
Prawie 50 proc. leków kupowanych w Polsce jest miejscowej 
produkcji.

Zadanie II

TAK NIE BI

1. X 

2. X

3. X

4. X



5. X

6. X

7. X

8. X

9. X

10. X

4. Proszę dopasować usunięte fragmenty do tekstu

Jakie cechy wyróżniają autentycznego lidera?

Pozytywnego lidera można poznać po tym, że  […0A….],  a mimo to ……1…………… Wyklucza
zarówno kapitulację,  jak i  naiwny optymizm.  -  Owocne przywództwo to ……2……………… –
potwierdza Dariusz Ambroziak, psycholog organizacji i partner zarządzający Instytutu Gaussa. -
Menedżer  jest  jak  kapitan:  wyznacza  kierunek  i  sprawdza,  czy  załoga  zna  kurs  i  wykonuje
czynności, dzięki którym statek dopłynie bezpiecznie do portu. 
Ale dlaczego załoga miałaby zaufać kapitanowi? Decydują o tym czynniki merytoryczne. Jeśli jest
inteligentny i wykształcony, …………3……………, ale kompetencje to nie wszystko. Oczekujemy, że
lider zawsze ………4……………. Musi być po stronie obywatela, podkomendnego, pracownika –
choćby wiązało się to z ………5………………. „Ludzi nie interesuje, ile wiesz, dopóki nie wiedzą, na
ile interesuje cię ich los” - mawiają Amerykanie. 
W książce „Dobry szef, zły szef” Robert I. Sutton pisze, że najlepsi przełożeni chronią podwładnych
przed koszmarem biurokracji, wścibskimi dyrektorami, …………6………………. Pozytywny lider nie
szczędzi też swoim ludziom mów „ku pokrzepieniu serc” - wskazuje Adam Bodziak, specjalista od
marki  pracodawcy.  -  Zawsze  można  liczyć  na  jego  wyrozumiałość,  radę  i  inspirację. -
Menedżerowie  czytają  opasłe  podręczniki  motywacji,………7………………. tak  zwanego
służebnego zarządzania, a zapominają o tym, by pracownika pochwalić, poklepać po ramieniu –
ubolewa Bodziak. Za nieodzowną cechę dobrego zwierzchnika uważa również ………8……………. -
Wolimy  szefa  uśmiechniętego,  z  poczuciem  humoru  niż  sztywniaka  chodzącego,  ……………
9………… – podkreśla Bodziak. - Łatwiej wykonuje się polecenia osoby, która odważnie pokazuje
swoje emocje i ludzką twarz.

Troskliwość i bezpośredniość szefa nie wykluczają jednak tego, że kiedy trzeba, podniesie głos,
tupnie nogą, trzaśnie ręką w biurko. Dobry lider ma konkretne oczekiwania, ale wyraża je tak, by
nikogo nie poniżać. Unikanie bowiem trudnych decyzji i rozmów, ………10…………… świadczy o
słabości menedżera. Przy czym drastyczne posunięcia powinny być ostatecznością. - Więcej pracy
trzeba  włożyć  w  tłumaczenie,  lecz  w  dłuższej  perspektywie  ten  styl  zarządzania  się  opłaci –
argumentuje Ambroziak. - Nagrodą będzie mocniejsza grupa z wyższym poziomem współpracy. 
Na podstawie: Kaleidoscope 05/2019, s. 69-74

A
Przykład
zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji

B jakby kij połknął

C kombinacja wielkiej wizji z codzienną praktyką

D a także środków dyscyplinujących

E duży dystans do siebie i mały do ludzi

F łatwiej zdobędzie posłuch



G nie wywiesza białej flagi

H będzie na zawołanie podwładnego

I niepewnością i chaosem organizacyjnym

J
zaznajamiają się z najnowszymi badaniami i teoriami z 
dziedziny motywacji

K uszczerbkiem na jego karierze

J stanie za nami murem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KLUCZ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

G C F L K I J E B D
Zbędny H

5. Proszę wybrać odpowiednie słowo z tych zawartych w nawiasie

Resort zdrowia chce ukrócić modę na śmieciowe jedzenie

Ministerstwo Zdrowia (domaga się,  upomina się, postuluje) od resortu edukacji, aby dzieci ze szkół
i  przedszkoli  omijały  (szerokim,  wysokim,  dużym) łukiem popularne  sieci  z  fastfoodowym
jedzeniem. 
O  liście  (przekazanym,  przywołanym,  przygotowanym) w sprawie  fast  foodów  do  MEN
poinformował  „Dziennik  Gazeta  Prawna”,  a czytamy  w nim  m.in.  o tym,  że  wizyty  w barach
z hamburgerami i colą powinny zniknąć z harmonogramów wycieczek oraz „nie mogą być nagrodą
dla dziecka i towarzyszyć celebracji wspólnych uroczystości”.
Nie po raz  pierwszy urzędnicy Ministerstwa Zdrowia chcą  (oddziaływać,  regulować,  wpływać),
gusta  młodego  pokolenia  Polaków,  ale  tak  jak  kilka  lat  temu  (odwołali,  przywołali  wywołali)
histerię w obronie drożdżówek ze sklepików szkolnych – znowu zabierają się za to od niewłaściwej
strony.
„Dziennik  Gazeta  Prawna” cytuje  wyjaśnienia  (znajdujące,  przebywające,  występujące) się  na
stronie jednego z przedszkoli w Radomiu, że „wizyta dzieci w McDonald’s pod opieką pedagogów
może  mieć  cel  edukacyjny,  jakim  jest  kształtowanie  (skłonności,  możliwości,  umiejętności)
odpowiedniego   (przechowania,  zachowania,  wychowania) i spożywania  posiłku  w miejscu
publicznym”.
Czy Ministerstwo Zdrowia liczy na to,  że  zakaz grupowego odwiedzania przez dzieci i młodzież
restauracji  z hamburgerami  jednoznacznie  (przyczyni  się,  sprawi,  poskutkuje) do  zmiany  ich
nawyków? Po szkole bowiem dzieci wracają do domów, gdzie w lodówce czekają na nie dwulitrowe
butelki  coli  i podobnych  napojów,  a podczas  rodzinnych  przyjęć  dostają  posiłki  niemające  nic
(wspólnego, podobnego, stałego) ze zdrowym odżywianiem.
Rodzice  chcą  od  szkoły  egzekwować  zakazy,  bo  to  łatwe  –  jednocześnie  w domu (zamykają,
odwracają, przymykają) oczy na to, czym karmią swoje dzieci. Powiedzenie, że czym skorupka za
młodu  (naciągnie,  przesiąknie,  nasiąknie),  tym  na  starość  trąci,  doskonale  oddaje  prawdę
o skutkach odżywiania dzieci, bo nawyki smakowe kształtowane są już od pierwszego roku życia.
Gdyby dorośli nie nauczyli swoich pociech, że herbatę trzeba słodzić, a jajka lub pomidory solić, to
nie (upominałyby, sięgałyby, domagałyby) się o słodkie ani solone przekąski.



Wychowanie obywatelskiego społeczeństwa zabiera lata. Okólnik, by nie wpuszczać wycieczek do
McDonald’s,  nie  nauczy  najmłodszych,  dokąd  powinni  pójść  na  zdrowy  posiłek.  A taka  lekcja
byłaby tu chyba najbardziej potrzebna.
Na podstawie:   https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1793716,1,resort-zdrowia-chce-ukrocic-mode-na-fast-foody.read

KLUCZ:
1 szerokim

2 przekazanym

3 regulować

4 wywołali

5 znajdujące

6 umiejętności

7 zachowania

8 przyczyni się

9 wspólnego

10 przymykają

11 naciągnie

12 upominałyby

6. Transformacje. Proszę wyjaśnić podkreślone sformułowania.

Auta z charakterem
Czy warto inwestować w samochody, które mają swoje lata?

Samochody zawsze miały w Polsce wzięcie. Być może dlatego, że kiedyś – przed 1989 rokiem, gdy
zmieniał się system i kończył komunizm –  były prawie  na wagę złota.  Nie ma sensu przytaczać
statystyk sprzed lat. Wystarczą archiwalne zdjęcia – ulice były wtedy właściwie puste, a nieliczne
auta  zwyczajne  i  skromne.  Potem,  wraz  z  otwarciem  granic,  naturalnie  zaczął  się  handel  i
sprowadzanie na potęgę aut używanych. Z grubsza tak jest od trzech dekad. Ponadto pojawił się
nowy trend, a w zasadzie wręcz moda – Polacy zainteresowali się autami z historią. W TVN Turbo,
w programie Legendy PRL, wiedzę o historii motoryzacji rozpowszechniał Patryk Mikiciuk. Można
zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie od tego momentu  zaczął się ruch w interesie. Polacy na
potęgę  zaczęli  interesować  się  samochodami  dziadków  i  tym,  co  wciąż  rdzewiało  na  różnych
parkingach. Ruch i zainteresowanie sprawiły, że ceny wyraźnie poszybowały w górę.
Na podstawie: Kaleidoscope, 5/2019, s. 87.

Przykład: Czy warto inwestować w samochody,
które mają swoje lata? 

Czy warto inwestować w
samochody, które są wiekowe?

1. Samochody zawsze miały w Polsce wzięcie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1793716,1,resort-zdrowia-chce-ukrocic-mode-na-fast-foody.read


2. Być może dlatego, że kiedyś były prawie na wagę złota.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Potem zaczął się handel i sprowadzanie na potęgę aut używanych. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie od tego momentu zaczął się ruch w interesie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ruch i zainteresowanie sprawiły, że ceny wyraźnie poszybowały w górę. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUCZ:

1 Były popularne/ podobały się 

2 Były bardzo kosztowne / poszukiwane / cenione / miały wysoką wartość

3 Kupowanie samochodów z zagranicy w dużej ilości / więcej niż dotychczas

4 Ożywiona działalność / szybkie zmiany 

5 Ceny wyraźnie poszybowały / wyraźnie wzrosły

Dopuszczalne są też inne poprawne odpowiedzi.

7. Proszę przeczytać uważnie teksty i wybrać poprawną odpowiedź.

1.

Poruszający się na elektrycznym wózku inwalidzkim 80-letni mężczyzna wjechał we wtorek
wprost  pod  koła  nadjeżdżającego  busa  w  Kiełczygłowie  (woj.  łódzkie).   Mimo
przeprowadzonej na miejscu wypadku reanimacji, zmarł. Policjanci ustalili wstępnie, że
mężczyzna  wyjechał  z  drogi  podporządkowanej  i  nie  udzielił  pierwszeństwa  przejazdu
dostawczemu Renault Master.

Na podstawie: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/80-latek-jechal-na-elektrycznym-wozku-inwalidzkim-z-bocznej-drogi-wjechal-
wprost-pod-busa/?ref=aside_najnowsze

1. Ten tekst informuje o tym, że
a) niepełnosprawnemu mężczyźnie nie udało się pomóc.
b) policja nie stwierdziła winy mężczyzny.
c) za wypadek odpowiedzialny jest kierowca samochodu.

2.

Największy serwis  społecznościowy świata  razem z  innymi wielkimi  koncernami  chce
stworzyć nową wirtualną walutę, która może zrewolucjonizować handel. Takie kwestie jak
nadzór i gwarancja bezpieczeństwa pozostawiają jednak wiele wątpliwości.

Na podstawie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1797290,1,pieniadz-cyfrowego-swiata-facebook-wprowadzi-wlasna-kryptowalute.read

2. Ten tekst informuje o tym, że
a) nowy sposób regulowania płatności będzie bezgotówkowy.
b) płatności bezgotówkowe są najbezpieczniejsze.
c) nowa wirtualna waluta z pewnością zmieni rynek.

3.

Kibice, którzy kupili i kupią bilety na zawody olimpijskie w Tokio 2020 muszą się liczyć z
pewnymi ograniczeniami, m.in. z tym, że nie będą mogli zamieszczać żadnych własnych
nagrań z aren igrzysk w internecie bez zgody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Nie  zakazano  nagrywania  rywalizacji  sportowej,  ale  "zabroniono"  rozpowszechniania
treści  na takich  platformach jak:  Twitter,  Facebook i  Instagram -  poinformował  serwis
yahoo!sports. Nie będzie również możliwe nagrywanie przez kibiców filmów i dźwięków z
telewizji, radia i internetu oraz innych mediów elektronicznych. 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1797290,1,pieniadz-cyfrowego-swiata-facebook-wprowadzi-wlasna-kryptowalute.read
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/80-latek-jechal-na-elektrycznym-wozku-inwalidzkim-z-bocznej-drogi-wjechal-wprost-pod-busa/?ref=aside_najnowsze
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/80-latek-jechal-na-elektrycznym-wozku-inwalidzkim-z-bocznej-drogi-wjechal-wprost-pod-busa/?ref=aside_najnowsze


Na podstawie: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/igrzyska-w-tokio-ograniczenia-dla-kibicow-ktorzy-beda-na-arenach/?
ref=aside_najnowsze

3. Ten tekst informuje o tym, że
a) nagrywanie zawodów przed 2020 rokiem nie było możliwe.
b) zgoda Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na nagrywanie nie będzie potrzebna.
c) Szerzenie amatorskich materiałów ze stadionów igrzysk olimpijskich będzie niedozwolone.

4.

Mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili największą w tym roku
próbę  nielegalnego  przewozu  papierosów  na  Lotnisku  im.  F.  Chopina.  W  torbach
ujawniono prawie 90 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podróżujące  "w
celu zmylenia funkcjonariuszy" ukryły papierosy m.in. w pudełkach po ciastkach, etui na
laptopa,  butach,  kosmetyczkach i  odzieży.  Wyroby tytoniowe były także owinięte folią
aluminiową.   Na  nic  jednak  zdały  się  zabiegi  podróżniczek,  ponieważ  w  kontroli
uczestniczył czworonożny funkcjonariusz.

Na podstawie: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/90-tys-sztuk-papierosow-w-pudelkach-po-ciastkach-mialy-trafic-do-mediolanu/?
ref=aside_najnowsze

4. Ten tekst informuje o tym, że
a) przemyt udaremniło zwierzę.
b) przemytnikom pomagał pies.
c) przewozu wyrobów tytoniowych dokonali mężczyźni.

5.

Władze obleganego przez turystów włoskiego miasteczka Riomaggiore w krainie Cinque
Terre  będą  ogłaszać  alert  z  powodu  nadmiernego  tłoku.  Opracowana  przed  sezonem
procedura  przewiduje  zatrzymanie  napływu  turystów  na  stacji  kolejowej.  Pomysł
wywołuje protesty.

Na podstawie: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/miasteczko-we-wloszech-bedzie-oglaszac-alarm-z-powodu-tloku-turystow/?
ref=kafle

5. Ten tekst informuje o tym, że
a) włoskie miasto będzie zablokowane.
b) w mieście jest wyjątkowo dużo mieszkańców.
c) miasteczko chętnie odwiedzają urlopowicze.

6.

4  czerwca  przypada  rocznica  przełomowych  wyborów 1989 r.  Kraków w wyjątkowy
sposób uczci rocznicę tego historycznego wydarzenia. O godz. 12.00, bezpośrednio po
hejnale,  z wieży kościoła Mariackiego zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. W programie
krakowskich uroczystości znalazły się także: wernisaż wystawy „Nasz jest ten dzień”,
uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”, koncerty, debata naukowa. 

Na podstawie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1795030,1,krakowskie-obchody-4czerwca-mazurekdabrowskiego-
zwiezymariackiej.read

6. Ten tekst informuje o tym, że
a) rocznica wyborów będzie obchodzona tradycyjnie.
b) 4 czerwca w południe zagrane zostaną dwa utwory.
c) w południe 4 czerwca w Krakowie odbędzie się koncert.

7. Rolnicy w całej Wielkopolsce załamują ręce z powodu suszy. Są jednak uprawy, którym
upały sprzyjają. Lawenda znosi nawet najcięższe warunki, a za brak wody odwdzięcza się
większą ilością olejku eterycznego, co cieszy hodowców.

7. Ten tekst informuje o tym, że:
a) plantacje lawendy cierpią z powodu długotrwałej suszy.
b) właściciele pól aromatycznych roślin widzą dobre strony suszy.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1795030,1,krakowskie-obchody-4czerwca-mazurekdabrowskiego-zwiezymariackiej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/mojemiasto/1795030,1,krakowskie-obchody-4czerwca-mazurekdabrowskiego-zwiezymariackiej.read
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/miasteczko-we-wloszech-bedzie-oglaszac-alarm-z-powodu-tloku-turystow/?ref=kafle
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/miasteczko-we-wloszech-bedzie-oglaszac-alarm-z-powodu-tloku-turystow/?ref=kafle
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/90-tys-sztuk-papierosow-w-pudelkach-po-ciastkach-mialy-trafic-do-mediolanu/?ref=aside_najnowsze
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/90-tys-sztuk-papierosow-w-pudelkach-po-ciastkach-mialy-trafic-do-mediolanu/?ref=aside_najnowsze
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/igrzyska-w-tokio-ograniczenia-dla-kibicow-ktorzy-beda-na-arenach/?ref=aside_najnowsze
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-05/igrzyska-w-tokio-ograniczenia-dla-kibicow-ktorzy-beda-na-arenach/?ref=aside_najnowsze


c) niektóre rośliny nie reagują na zmiany pogodowe.

Klucz
1 2 3 4 5 6 7

a c c a c b b

8. Proszę połączyć tytuły z kolumny A z tekstami z kolumny B

I II

1 Zdobyte przestworza a Prymusi nierzadko radzą sobie w życiu gorzej, niż ci, którzy 
nigdy nie dostali świadectwa z czerwonym paskiem. 
Dlaczego więc przez inteligencję rozumiemy tylko to, co 
można zmierzyć testami IQ? W szkołach bowiem 
powinniśmy uczyć rozwijania wyobraźni, kreatywności i 
innowacyjności, a dopiero później matematyki czy chemii. 

2 Splendor pod żaglami b Absolwenci gimnazjów i podstawówek szturmują upatrzone 
licea i technika, które w tym samym czasie, tylnymi 
drzwiami, opuszczają nauczyciele.

3 Tu możesz stracić 
głowę

c Pierwszym polskim filmem, w którym samolot grał jedną z 
głównych ról, była produkcja z 1938 roku „Dziewczyna 
szuka miłości”. Jeden z bohaterów, pragnący zostać uznanym
konstruktorem lotniczym, udaje się w podróż na pokładzie 
płatowca polskiej produkcji, który został wykonany tylko w 
jednym prototypowym egzemplarzu.

4 To sztuka mieć głowę 
na karku

d Dzielenie się wiedzą utrwala ją, dzielenie się pomysłami 
przyspiesza ich realizację (zwiększamy 
prawdopodobieństwo, że trafimy akurat na kogoś, kto nam 
pomoże), a dzielenie się doświadczeniami pozwala na 
weryfikację naszych przekonań w różnych warunkach.

5 Składak na pierwszy 
plan!

e Zanim samochody-roboty zaczną nas wozić, muszą się 
nauczyć widzieć, słyszeć i rozumieć, co się dzieje na drodze. 
Największym wyzwaniem jest dla nich zrozumienie 
zachowania człowieka.

6 Bieżące sprawy 
codzienne

f Na dworze smog, ale w czterech ścianach czujemy się 
bezpiecznie. Czy rzeczywiście nie mamy powodów do obaw?
Powietrze w pomieszczeniu może być gorsze niż na ulicy w 
centrum miasta. 

7 Złap oddech g Zbroje w słońcu, szczęk ścierających się mieczy, chrzęst 
łamanych toporem tarcz i modlitewne zawołania. Jeśli chcesz
poczuć atmosferę średniowiecza, powinieneś w lipcu pojawić
się na Polach  Grunwaldzkich. Rekonstrukcja starcia dwóch 
najpotężniejszych europejskich armii tamtej epoki zostanie 
zrealizowana już po raz dwudziesty drugi. Takich imprez, jak
ta pod Grunwaldem, jest w Polsce bez liku. Każde niemal 
miasto i miasteczko z zamkiem, zameczkiem, murami 
obronnymi organizuje festyn albo turniej w stylistyce wieków
średnich.



8 Co nam dodaje 
skrzydeł?

h
Od czasu do czasu ktoś odświeża stary pomysł, jak 
najszybciej dojechać z punktu A do punktu B. W takiej 
konkurencji udział bierze zwykle rower (bo najtańszy), 
samochód i motocykl czy skuter. W mieście mały rower daje 
wyraźną przewagę, bo mknie nie tylko po jezdni czy ścieżce 
rowerowej.

9 Odpływ siłaczy i Urocza wyspa na Karaibach, plaża, turkus wody i 
niekończące się wakacje – oto wizja raju dla najbogatszych 
ludzi świata. Marzenie pomagają im spełniać polskie 
stocznie, które rocznie produkują 22 tys. jednostek, w tym 
prawdziwe dzieła sztuki – jak Conrad C133 Viatoris, 
największy jacht motorowy, który powstał w naszym kraju. 
Elegancka łódź może zapewnić wygodę, bezpieczeństwo i 
moc wrażeń 10 pasażerom i siedmiu członkom załogi. 

10 Wszystkie zmysły 
samodzielności

j Dziś kranówka jest znacznie lepsza niż jeszcze kilka lat temu,
ponieważ wodociągi wyposażone są w nowoczesne 
urządzenia do usuwania zanieczyszczeń. Noś ją zawsze ze 
sobą, a będziesz mogła delektować się nią także poza 
domem!

Klucz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

c i g a h j f d b e

9. Po przeczytaniu tekstu proszę zaznaczyć, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe
(F)

……../10 punktów

Henryk i  Lucy – tak nazywają się solniczki w formie pociesznych figurek.  Mają dużo wdzięku,
fanów na całym świecie i prestiżową nagrodę Must Have zdobytą na festiwalu designu. To jeden z
przebojów Hadaki, pracowni ceramicznej z Poznania. 35-latka Magdalena Kucharska prowadzi ją
sama, ale pomysłów ma za trzech. Wśród znanych projektów jest seria Baltica. Kubki, dzbanek,
taca mają w sobie coś łagodnego, nie narzucają się i nie przeszkadzają. Może dlatego, że wszystko
jest  z  natury: glina,  łagodna forma, przypominające wodę przelewanie się  kolorów. Nie da się
powtórzyć wzoru, maziaje „projektują się” same podczas mieszania masy. Dodatkowy smaczek:
kontrast gładkiego, błyszczącego szkliwa z powierzchnią nieszkliwioną, surową, ale przyjemną w
dotyku.   -  Baltica to  od Bałtyku? -  pytam, głaszcząc tacę (nie  mogę przestać,  glina to  jednak
zmysłowy materiał!).   -  Też. Uznałam, że słowo ładnie podkreśla to, że produkt jest polski.  Ale
Baltica to nazwa jednego z pierwszych uformowanych kontynentów. Pociąga mnie historia Ziemi,
ewolucja,  geologia”  -  opowiada  Magda.  Wszystko  robi  sama.  Na  twórczość  ma  „papiery”:
skończyła  grafikę  projektową na ASP.  Jak mówi,  od zawsze  ma „syndrom niespokojnych rąk”.
Próbowała różnych materiałów, ale gdy cztery lata temu sięgnęła po glinę, poczuła wenę. „Jestem
samoukiem.  Uczyłam  się  metodą  prób  i  błędów.  Głównie  błędów.  Na  początku  wszystko,  co
wyjmowałam z  pieca,  uznawałam za  niewyobrażalnie  złe.  Ale  wyciągałam wnioski  i  z  każdym
wypałem było lepiej. Nauczyłam się nie poddawać”. Intryguje mnie nazwa Hadaki. „Tak w Grecji
woła się  na koty.  A ja  je  lubię,  mam dwa. I  lubię  Grecję.  Usłyszałam to słowo przypadkiem i
spodobało mi się brzmienie”. Zwykły dzień pracy? „Trzeba zrobić nowe formy, wyszlifować te,
które  już  wyschły.  Zawsze  jest   jakaś  partia  do  poszkliwienia,  do  polerowania.  Prace  muszę



sfotografować, przygotować zdjęcia na stronę, coś wysłać. Jak to załatwię, mogę myśleć o zabawie
i eksperymentach”. Na stworzenie produktu musi liczyć półtora tygodnia, jeśli forma gipsowa już
istnieje, lub półtora miesiąca, jeśli projekt jest nowy. Nagradzana, doceniana. Co jej się jeszcze
zawodowo marzy? „Praca do późnej starości” - uśmiecha się Magdalena.
Na podstawie: Twój Styl 3/2019, str. 172-173, Z jednej gliny Joanna Nojszewska

Lp. Zdanie P F

0 Naczynia na sól mają ludzkie imiona. X

1. Naczynia produkowane przez firmę Hadaki mają zabawne kształty i są 
bardzo popularne.

2. Magdalena Kucharska prowadzi firmę z trzema osobami.

3. Magdalena Kucharska ma bardzo dużo koncepcji co do tworzenia naczyń.

4. Seria Baltica jest neutralna, bo naturalna.

5. Magdalena Kucharska ma wykształcenie artystyczne.

6. Glina, jako materiał twórczy, nie zainspirowała Magdaleny Kucharskiej.

7. Magdalena Kucharska uczyła się ceramiki na kursach i warsztatach.

8. Nazwa firmy, Hadaki, ma związek z kotami.

9. Stworzenie jednego zupełnie nowego naczynia (od projektu do realizacji) 
zajmuje Magdzie 2 tygodnie.

10. Magdalena chciałaby pracować też na emeryturze.
 
Klucz:

P F

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

10. Proszę połączyć tytuły z kolumny pierwszej z fragmentami tekstów z kolumny II.    …… /4

Lp. I Tytuł II Fragment

0 Nieprzemijający Bach A Do niedawna obowiązywał pogląd, że 
dobroczynny wpływ na psychikę ma głównie 
muzyka klasyczna, zwłaszcza barokowa. Dziś 
wiemy, że jeśli ktoś jej nie lubi, efekt będzie 



odwrotny od zamierzonego: zamiast koić, 
rozdrażni. Może akurat na nas dobroczynny 
wpływ będą miały etniczne rytmy albo śpiew a 
cappella? Świadomie dobrany repertuar pomoże 
ci lepiej się czuć.

1 Pora na koncert! E Melomani pragnący odizolować się od świata za 
pomocą muzyki niech śpieszą do Chicago, gdzie 
przez tydzień wybitni instrumentaliści i wokaliści
wykonywać będą dzieła wybitnego kompozytora 
barokowego. Karnet do nabycia w cenie 100 
dolarów.

2 Dźwiękiem w stres B Jeszcze więcej pożytku może dać muzykoterapia 
aktywna. Nie chodzi o występ na scenie, tylko o 
kilka minut swobodnego intonowania, mruczenia,
naśladowania dźwięków natury albo wykonanie –
najlepiej na pełnym luzie – ulubionego przeboju 
pod prysznicem. 

3 Pokonaj wstyd i … daj głos! C Muzykoterapia jest lepsza niż tabletki. Dzięki niej
możemy w przyjemny sposób  uspokoić nerwy, 
uśmierzyć bóle i przywrócić równowagę 
psychiczną. Niekoniecznie na specjalistycznych 
warsztatach. Wiele da się zrobić w domu i bez 
wydatków.

4 Znajdź muzykę, która zadziała na 
ciebie

D Efekt terapeutyczny daje też zabawa z 
instrumentami. Wystarczy improwizacja i… 
cokolwiek, co wydaje dźwięki. Na warsztatach z 
muzykoterapii najczęściej używa się tzw. zestawu
Orfa, na którym grać potrafi każdy: grzechotki, 
bębenki, kastaniety, dzwonki. Proste instrumenty 
wyzwalają w nas energię do życia!

Twój Styl, 4/2019, str. 140

0 1. 2. 3. 4.

E

Klucz:

0 1. 2. 3. 4.

E d c b a

11. Proszę przeczytać podany tekst i dopasować usunięte z niego zdania.  ………./8

Migracje międzynarodowe psychologia rysunku, astrofizyka czy kolekcjonowanie literatury grozy
- takie m. in. zainteresowania wpisują do CV kandydaci do pracy.
Okazuje  się,  że  ……1………  użytkownicy  portalu  Pracuj.pl,  umieszczają  informację  o  swoich
zainteresowaniach  w  CV.  To  dobrze,  bo  ……...2…………  była  o  nie  pytana  podczas  rozmowy
kwalifikacyjnej.
Wypełnianie rubryki "Hobby" w CV jest już standardem, robi to 96 proc. osób, które wzięły udział w
ankiecie  Pracuj.pL.      ………..3…………,  bo  aż  64  proc.  respondentów  przyznało,  że  wśród



zainteresowań wymienia oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. Ponad połowa wskazała również
na sport, a blisko 1/3 podróże. Wśród innych hobby, często wskazywanych przez ankietowanych,
znalazł się taniec,………4………dużą popularnością telewizyjnych show tanecznych.
Zdarzają się też………5………., jak: architektura skandynawska, gemmologia (nauka o kamieniach
szlachetnych),  terrarystyka  (hodowla  egzotycznych  zwierząt),  miksologia  (nauka  o  napojach
mieszanych) czy choćby robienie biżuterii z filcu.
Okazuje  się,  że  warto  pochwalić  się  swoimi  zainteresowaniami  w  życiorysie,  nawet  tymi  dość
popularnymi, bo - jak wynika z ankiety Pracuj.pl - aż 60 proc. osób było o nie pytane podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.
-  Informacje  o  hobby  kandydata…………6……………...,  a  nawet  wyróżnić  go  spośród  innych,
dlatego nie warto pomijać tej rubryki w CV. Należy jednak pamiętać, by były one zgodne z naszymi
rzeczywistymi  zainteresowaniami.  Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej  wszelkie  nieścisłości………
7………, uważajmy więc, by nie stracić wiarygodności w oczach rekrutera. Lepiej nic nie wpisywać
niż wpisać nieprawdę - radzi Agnieszka Bieniak, menedżer działu HR w Grupie Pracuj.
Doświadczony  rekruter  z  pozornie  marginalnej  wzmianki  o  hobby………8………….  Zdaniem
ekspertów warto  jednak postarać  się  o  bardziej  szczegółowy opis  swojej  pasji.  Jak  przekonuje
Marzena Potepa, ekspert serwisu Architekcikariery.pl, która na co dzień pomaga w profesjonalnym
przygotowaniu życiorysu, jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają kandydaci, jest ogólne
określenie kręgu zainteresowań.
Na podstawie: https://finanse.wp.pl/dziwne-hobby-ktore-wpisuja-do-cv-6114640549881473a 

Poniższe fragmenty proszę umieścić w tekście:
A) bardzo nietuzinkowe pasje
B) aż 60 proc. respondentów
C) mogą wiele o nim powiedzieć osobie rekrutującej
D) niemal wszyscy zapytani internauci,
E) może wyciągnąć sporo wniosków
F) co prawdopodobnie związane jest z
G) Najczęściej nie jesteśmy jednak zbyt oryginalni
 H) i tak z reguły wychodzą na jaw

1 2 3 4 5 6 7 8

Klucz:

1 2 3 4 5 6 7 8

D B G F A C H E

12. Proszę, zgodnie z przykładem, wybrać  i podkreślić najlepszą z możliwości. ………/12

Od września (studenci, uczniowie, kursanci) będą już mogli kupić w szkole (paluszki, drożdżówki,
cukierki), jednak niezbyt słodkie i nie takie, które zostały przygotowane z (powierzchownie, wysoko,
głęboko)  mrożonego ciasta. Do sklepików wróci kawa. Jednak nadal ważnym elementem żywienia
uczniów będą (kanapy, produkty, kanapki).
Nowe rozporządzenie resortu zdrowia zmienia regulację, która (obejmowała, obowiązywała, miała
miejsce) w minionym roku szkolnym. Przepisy wprowadzone przez (poprzedni, wcześniejszy, były)
rząd  od  początku  budziły  wiele  kontrowersji.  Protestowali  (mieszkańcy,  klienci,  właściciele)
sklepików szkolnych, a rodzice skarżyli się, że dzieci nie chcą jeść posiłków przygotowanych według

https://finanse.wp.pl/dziwne-hobby-ktore-wpisuja-do-cv-6114640549881473a


nowych  zasad.  Wskazywano,  że  przepisy  są  zbyt  (restrykcyjne,  ostre,  pikantne),  zabraniały  np.
kanapek z białego pieczywa i słodzenia herbaty cukrem.
Dr Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia ocenia, że zapisy nowego rozporządzenia są
łagodniejsze, ale jego celem nadal jest to, by dzieci w szkołach mogły jeść żywność o wysokiej
jakości i (ważności, wartości, randze) odżywczej.
Uczniowie  powinni  zabrać  ze  sobą  do  szkoły  (drugie,  następne,  późniejsze)  śniadanie.  "Ono
poprawia  koncentrację  ucznia,  kształtuje  prawidłowe  (nałogi,  nawyki,  tradycje)  żywieniowe,  a
przede  wszystkim  dostarcza  energię,  dzięki  czemu  dzieci  mogą  mieć  lepsze  wyniki  w  nauce  i
sporcie"  -  wyjaśnia  Przygoda.  Ekspertka  przypomina,  że  ważne  są  także  napoje  -  najlepszym
napojem do szkoły jest woda.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniono także wymagania dotyczące posiłków (oferowanych,
polecanych,  serwowanych)  w  szkolnych  stołówkach.  Wskazano,  że  muszą  one  "spełniać
odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla
populacji polskiej" oraz że powinny być (różne, urozmaicone, rozmaite). 
Na podstawie: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/971936,nowe-zasady-zywienia-w-szkolach-wracaja-drozdzowki.html PAP

Klucz:
1. drożdżówki
2. głęboko
3. kanapki
4. obowiązywała
5. poprzedni
6. właściciele
7. restrykcyjne
8. wartości
9. drugie
10. nawyki
11. serwowanych
12. urozmaicone

13. Proszę przeczytać podany poniżej tekst i dopasować usunięte z niego fragmenty.

 ___ / 10 p. (10 x 1 p.)

Naukowiec wszech czasów

Maria  Skłodowska-Curie  jako  pierwsza  kobieta  w  historii
otrzymała stopień doktora fizyki i w tym samym roku przyznano
jej i mężowi Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki [_A_]0. W 1911
r.  otrzymała  Nagrodę  Nobla  w  dziedzinie  chemii  za  odkrycie
dwóch nowych pierwiastków chemicznych – radu oraz polonu.
Choć  Nagroda  Nobla  przyznawana  jest  od  ponad  stu  lat,
dotychczas  nikt  oprócz  Marii  Skłodowskiej-Curie  nie  zdobył
tego najbardziej [___]1. 
Laureatka urodziła się w roku 1867 w rodzinie wielodzietnej. W
młodości uczęszczała na wykłady tzw. Uniwersytetu Latającego,
[___]2. W 1891 r. opuściła Polskę i rozpoczęła studia z fizyki i
matematyki na paryskiej  Sorbonie.  Wkrótce wyszła za mąż za
uznanego naukowca Piotra Curie.  W czasie I wojny światowej

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/971936,nowe-zasady-zywienia-w-szkolach-wracaja-drozdzowki.html


organizowała [___]3. Z własnej inicjatywy zdobyła 20 samochodów i stworzyła [___]4. W lipcu
1916 r. jako jedna z pierwszych kobiet [___]5. Docierała nim do najbardziej zagrożonych pozycji
pod  Verdun,  a  jej  [___]6.  Maria  Skłodowska-Curie  zmarła  4  lipca  1934  r.  na  białaczkę,
prawdopodobnie spowodowaną [___]7. Historia jej życia napisana przez córkę Ewę jest [___]8, a w
Japonii należy do kanonu lektur szkolnych. 
Niedawno  prestiżowy  magazyn  „New  Scientist”  wśród  800  naukowców  z  całego  świata
przeprowadził  ankietę  w  celu  [___]9.  Wygrała  Maria  Skłodowska-Curie,  zdobywając  25  proc.
głosów. Jej imię zostanie uczczone przez ONZ i UNESCO, gdyż pod [___]10.
„W podróży” listopad 2009 (30) 

A. za odkrycie zjawiska promieniotwórczości
B. stworzonego z myślą o młodych Polkach, które jako kobiety w owym czasie oficjalnie nie   
     mogły studiować
C. pogotowie francuscy żołnierze nazywali „małymi Curie”
D. ruchome pogotowie z aparatami Roentgena
E. jedną z najczęściej czytanych biografii na świecie
F. prestiżowego wyróżnienia na świecie w dwóch różnych dziedzinach naukowych
G. częstym narażeniem na działanie promieni rentgenowskich
H. specjalne ambulanse do prześwietlania rannych żołnierzy
J.  zrobiła prawo jazdy, by móc prowadzić półciężarowy samochód
K. patronatem noblistki obchodzone będą uroczystości roku 2011, ogłoszonego rokiem 
     chemii
L. wyłonienia najbardziej zasłużonej kobiety naukowca w historii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Klucz:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
F B H D J C G E L K
 
14. Proszę wybrać odpowiedni prefiks.

   

źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Halik

Tony Halik, a właściwie Mieczysław, Sędzimir Halik (nad- / przy- / wy-)szedł0 na świat w Toruniu,
w domu znajdującym się przy ulicy Prostej.  Kiedy po wojnie,  jako pilot  RAF-u  (za- /  prze- /
o-)siedlił1 się w Argentynie, nikt nie potrafił (wy- / roz- / od-)mówić2 jego pięknych słowiańskich
imion, toteż (pod- / za- / od-)mienił3 je w paszporcie na Antonio. Później imię to – gdy po latach
zaczął pracować w amerykańskiej  sieci telewizyjnej NBC – (do- / prze- / wy-)kształciło4 się w
Tony’ego. 



Aby upamiętnić postać Halika, niedawno Toruń (u- / prze- / wy-)kazał5 zabytkową kamienicę na
potrzeby nowego Muzeum Podróżników nazwanego jego imieniem. Oprócz dokumentów, zdjęć,
sprzętu filmowego, należącego do Halika, zostały też (u- / w- / po-)mieszczone6 tak cenne trofea,
jak: egzotyczne stroje, broń i skóry zwierząt. Z czasem do kolekcji (pod- / za- / do-)łączono7 zbiór
biżuterii  etnicznej,  którą  przez  długie  lata  (wy-  /  z-  /  za-)bierali8 jego  przyjaciele  podróżnicy.
Muzeum to jest bardzo licznie (z- / na- / od-)wiedzane9 przez młodzież, która pragnie kiedyś (wy- /
po- / na-)ruszyć10 w świat śladami Halika.

Klucz:
1. osiedlił 6. umieszczone
2. wymówić 7. dołączono
3. zamienił 8. zbierali
4. przekształciło 9. odwiedzane
5. przekazał 10. wyruszyć

15. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach zgodnie z 
przykładem (czas przeszły i  przyszły). 

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)

Dama, etykieta, polityka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dama_z_gronostajem

„Damę  z gronostajem”  Leonarda  da  Vinci  czeka  prawdziwe  tournée:
odwiedzi  0 (odwiedzić)0 ona  Londyn,  Berlin  i Madryt.  Podróży  tej   towarzyszyły  0 (towarzyszyć)0

liczne kontrowersje i dlatego Cecylia Gallerani w przyszłym miesiącu ..............................................1

(wyruszyć)1 w nią  mimo  sprzeciwu  dużej  części  środowiska  konserwatorów,  którzy  do  tej
pory  .....................................................................2 (zwracać)2 uwagę  na  zagrożenia  kradzieżą  czy
zamachem  oraz  na  drgania,  na  które  narażony  będzie  obraz,  a których  negatywne
skutki .............................................................3 (można zobaczyć)3 dopiero za jakiś czas. 
Fundacja  Książąt  Czartoryskich,  a także  Ministerstwo  Kultury  obiecały,
że  .....................................................4 (wziąć)4  na  siebie  odpowiedzialność  za  kolejne  podróże
najcenniejszego  obrazu  z polskich  zbiorów.  Książę  Czartoryski,  przedstawiciel  rodziny
Fundatora,  ..........................................................5 (przyznać)5  na  konferencji  prasowej,  że
nie  .....................................................6 (móc)6  odmówić  prośbie  króla  Hiszpanii,  który  jest  jego
kuzynem  w pierwszej  linii.  Plan  Fundacji,  zakładający,  że  po  powrocie  obraz
Leonarda  ................................................................................7 (odpoczywać)7  przez  dziesięć
lat, .........................................................................8 (powstać)8 zbyt późno. Dlatego, jak mówi książę,
„........................................................9 (my, znaleźć się)9 w sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia:
z jednej strony obraz powinien zostać pokazany w nowych kontekstach, z drugiej strony wiemy, że
wkrótce ……….……….….........................................................10 (zaprotestować)10  konserwatorzy”.
Chodzi przecież o rozsądne gospodarowanie bezcennym dziełem sztuki.

Klucz:
1. wyruszy 6. mógł
2. zwracali 7. będzie odpoczywał/odpoczywać
3. można będzie zobaczyć 8. powstał
4. wezmą 9. znaleźliśmy się
5. przyznał 10. zaprotestują




