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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 informacji o kilku polskich parkach narodowych.  
 
Możesz posłuchać audycji 2 razy. 
Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. 
Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. 
 
Słuchając nagrania zaznacz na mapie Polski, gdzie znajduje się ten park oraz uzupełnij 
brakujące informacje w tabeli.  
 
Informacje o pierwszym parku uzupełniliśmy jako przykład. 
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ODWRÓĆ STRONĘ 

 
 

 

 

1/ Białowieski Park Narodowy 

Gdzie jest? numer 1 na mapie 

Od kiedy działa? Od 1921 

Co jest interesującego? Żubry, stare drzewa 

Atrakcje dla turystów? Ścieżki rowerowe i jazda konna 

 
 

2/ Tatrzański Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (2) 

Od kiedy działa?  

Co jest interesującego?  

Atrakcje dla turystów?  

 
 

3/ Wigierski Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (3) 

Od kiedy działa?  

Co jest interesującego?  

Atrakcje dla turystów?  

 
 

4/ Słowiński Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (4) 

Co jest interesującego?  

Atrakcje dla turystów? morze i plaża 
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Sprawdzanie rozumienia ze słuchu 
Część druga 

 
Sytuacja: Za chwilę posłuchasz relacji o wyjeździe szkoleniowym, w którym brali udział Baśka i 
Maciek. Baśka i Maciek rozmawiają z Łukaszem.  
 
Instrukcja:  
Możesz posłuchać nagrania 2 razy. 
Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. 
Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. 
 
Zadanie: Słuchając dialogu zaznacz krzyżykiem [x], co Baśka i Maciek robili podczas szkolenia i 
pobytu w Paryżu. 
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ODWRÓĆ STRONĘ 
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KEYS 

 

1. 

 

2/ Tatrzański Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (2) 

Od kiedy działa? 1955 

Co jest interesującego? unikalne zwierzęta i rośliny 

Atrakcje dla turystów? górskie wycieczki i trasy narciarskie 

 
 

3/ Wigierski Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (3) 

Od kiedy działa? 1989 

Co jest interesującego? jeziora, historia geologiczna 

Atrakcje dla turystów? spływy kajakowe i żeglowanie 

 
 

4/ Słowiński Park Narodowy 

Gdzie jest? Zaznacz na mapie, gdzie on jest (4) 

Co jest interesującego? rzadkie gatunki ptaków, ruchome wydmy 

Atrakcje dla turystów? morze i plaża 
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ODWRÓĆ STRONĘ 

2. 

 


