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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 

 

Posłuchaj historii o próbie zapłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Słuchając zaznacz właściwą 

odpowiedź A, B lub C. 

 

  Możesz posłuchać nagrania 2 razy. 

  Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. 

 

  JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD (0). 

 

Teraz masz minutę na przeczytanie informacji (0–10). 

 

0.  On chciał zarejestrować:… 

a) Internet. 

b) radio. 

c). telewizor. 

 

1.  On chciał zapłacić abonament… 

a)   na poczcie. 

b)   kartą. 

c)   przelewem. 

 

2.  On nie mógł wysłać wniosku, bo musiał… 

a)   iść na pocztę. 

b)   wysłać list do poczty. 

c)   dostać  list z poczty. 

 

3.  On zdenerwował się, kiedy dostał list, bo… 

a)   list był po angielsku. 

b)   list był zniszczony. 

c)   list był długi i skomplikowany. 

 

4.  On czytał list…  

a)   dwa razy. 

b)   wiele razy. 

c)   raz. 

 

5.  W liście była prośba...  

a)   o podanie adresu e-mailowego. 

b)   o odesłania jednej kopii. 

c)   o podanie informacji o kliencie. 

 

6.  Drugi raz się zdenerwował, bo… 

a)   szukanie linków długo trwało. 

b)   nie było formularza. 

c)   link „dla Ciebie” był pusty. 
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ODWRÓĆ STRONĘ 

 

7.  Trzeci raz się zdenerwował, bo link „zarejestruj telewizor”… 

a)   pokazywał kolekcję telewizorów. 

b)   wymagał wpisania hasła. 

c)   pokazywał informację o stacjach benzynowych. 

 

8.  W końcu udało mu się…  

a)   wysłać formularz. 

b)   otworzyć menu. 

c)   wpisać dane. 

 

9.  Problem z hasłem dotyczył… 

a)   wpisania dużych liter. 

b)   wpisania cyfr. 

c)   hasło nie działało. 

 

10.  Proces rejestracji radia zakończył się… 

a)   sukcesem. 

b)   powtórzeniem. 

c)   porażką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę nie robić poprawek w tabeli. 
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Sprawdzanie rozumienia ze słuchu 

Część druga 

 

Za chwilę wysłuchasz audycji poświęconej popularnym rasom psów. Słuchając audycji uzupełnij 

brakujące informacje (1–10).  

 

 Możesz posłuchać nagrania 2 razy. 

 Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. 

 

 JEST 10 DOBRYCH ODPOWIEDZI PLUS PRZYKŁAD (0). 

 

Teraz masz pół minuty na przeczytanie informacji (0–10). 

 

owczarek niemiecki 

 

0/ wygląd:  

_________  groźny  _________ 

 

1/ kim się opiekuje? 

 

______________________________ 

bokser 

 
 

2/ wzrost: 

 

______________________________ 

3/ charakter: 

 

______________________________ 

4/ kto go używa? 

 

______________________________ 

jamnik 

 
 

 

5/ waga: 

 

______________________________ 

6/ jaki jest? 

 

______________________________ 

7/ rada dla hodowcy: 

 

______________________________ 

pudel 

 
 

8/ wielkość: 

 

______________________________ 

9/ czego nie lubi? 

 

______________________________ 

10/ wskazówki dla właściciela: 

 

______________________________ 

 


