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MODEL ODPOWIEDZI 
 

ARKUSZ I 
 
 

Zadanie 1. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 6 punktów. 
 

Zadanie 1. VERO FALSO 
1.1.  X 
1.2. X  
1.3. X  
1.4.  X 
1.5.  X 
1.6. X  

 
 
Zadanie 2. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 5 punktów. 
 

Zadanie 2. A B C D E F 
2.1.     X  
2.2.   X    
2.3. X      
2.4.  X     
2.5.    X   

 
 
Zadanie 3. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 4 punkty. 
 

Zadanie 3. A B C 
3.1.  X  
3.2. X   
3.3.   X 
3.4.   X 
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Zadanie 4. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 9 punktów. 
 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
D H C A I G E B F 

 
 
Zadanie 5. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 6 punktów. 
 

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
D F B C A G 

 
 
Zadanie 6. 
 
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 pkt. Maksimum 5 punktów. 
 

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 
F F F V F 

 
 
 
Zadanie 7. 
 
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami. Maksimum 5 punktów. 
 
 
 
 

Poniższe prace są jedynie propozycją pełnej realizacji polecenia. Każda inna wypowiedź 
pisemna spełniająca wszystkie wymogi wyszczególnione w kryteriach oceniania zostanie 
oceniona na maksimum punktów.  
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WYPOWIEDŹ PISEMNA 
Zadanie 7. (5 pkt)  
Przebywasz na stypendium we Florencji i wybierasz się razem z włoskim kolegą  
i innymi osobami na kilkudniową wycieczkę w Alpy. Nie zastałeś/aś kolegi w domu, 
zostaw mu wiadomość, w której poinformujesz go:  
 

• o ostatecznej godzinie odjazdu, 
• o miejscu zakwaterowania, 
• o tym co ma ze sobą zabrać, 
• o nieprzewidzianej zmianie składu grupy.  
 

W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu
wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt). 
Podpisz się jako XYZ. 
 

CZYSTOPIS 
 

Ciao Paolo, 
 
alla fine partiamo alle 6 e mezza.  
Dormiremo nel rifugio „La Marmotta”.  
Non dimenticare di portare con te una torcia.  
Ah, già: Giulia e Sofia non possono venire!!! 
Allora a domani.  
                                             XYZ  
 
 
Zadanie 8. 
 
 
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami. Maksimum 10 punktów. 
 
Zadanie 8. (10 pkt)  
Twój kuzyn z Włoch właśnie skończył medycynę i rozpoczął pracę. Napisz do niego list, 
w którym:  

•   przeprosisz, że nie pisałeś/aś i podasz powód, 
•   pogratulujesz mu ukończenia studiów i poinformujesz, czym się obecnie zajmujesz, 
•   zapytasz go o plany związane z pracą i poinformujesz o sytuacji na rynku pracy  

                 w Polsce,  
•   zaproponujesz mu wspólne spędzenie wakacji i przedstawisz swoją propozycję 

wyjazdu.  
 
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. 
Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest 
umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność 
językowa (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty). 
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CZYSTOPIS 

Caro Luigi, 
 

scusami per non averti scritto prima, ma avevo tanto lavoro da fare.  
Ho saputo che ti sei laureato a pieni voti. Congratulazioni!!! 

E adesso che farai? Lavorerai sempre in un ospedale? Hai altri progetti?  
Anch’io vorrei lavorare un po’ ma è difficile in Polonia per uno studente 

trovare un lavoro part-time ben pagato. Ultimamente molti studenti partono per 
l’estero. Io preferirei trovare qualcosa vicino a casa mia.  
Però, per il momento ho altre cose da fare.  

Sto preparando tre esami per la sessione di luglio e non vedo l’ora di 
partire per il mare. Che ne dici di andare insieme in vacanza?  
Potremmo finalmente visitare Cracovia, non ci sei mai stato e sono certo che 
 ti piacerebbe! 

Scrivimi  che ne pensi. 
                    Un forte abbraccio  

XYZ  
 
 
 


