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The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
 After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the
instructions and questions.
 Listen carefully to the recording and read the questions again.
 Listen to the recording again, and then answer the questions.
 When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
 You may write at any time during the test.
 In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in Polish.
 You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around
each page or on blank pages.
 Write neatly and put down all the information you are asked to give.
 Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test.*
 You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
 The test starts now.

Once the recording has started, the invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the
five minutes’ reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A
Questions and answers in English.

0

0

1

2

F2

Marek, dlaczego chcesz być kucharzem?

M1

Interesuje mnie, co ludzie jedzą w innych krajach, jak przygotować nieznane w
Polsce potrawy. Wiem... to jest stresująca praca, często kończy się ją po północy.

F2

Krzysztof, zamierzasz pisać programy komputerowe. Dlaczego?

M2

Żeby dobrze zarabiać i móc pracować na całym świecie. Niestety, w tym zawodzie
trzeba się ciągle uczyć. Często też pracuje się bez przerwy przez wiele godzin.

F1
Ludzie często stają się bezdomni, bo stracili pracę. Gdyby tak każda firma
Resident 1 zatrudniła jednego bezdomnego, nie byłoby problemu.
M2
Na co dzień bezdomni potrzebują jedzenia i ciepłych rzeczy w zimie – to
Resident 2 przede wszystkim trzeba im zapewnić.
F2
Pomimo tego, że bezdomni mogą wyglądać nieprzyjemnie, nie należy bać
Resident 3 się do nich podejść i zapytać, czy czegoś nie potrzebują.

0

3

F1

Proszę Pani, przeczytałam w Dzienniku Polskim, że dawniej ludzie nie przejmowali
się jedzeniem, ich dieta była często uboga, bo ciągle jedli to samo, a... na koniec
tego stulecia ludzie będą mieli jedzenie w postaci pigułek. Okropne! Natomiast
teraz jest za dużo informacji o tym, co jeść, aby być zdrowym.

0

4

F2

Mojemu synowi Sebastianowi z trudnością przychodzi nawiązywanie znajomości.
Zapoznał się z kilkoma kolegami, ale nie nazwałabym ich przyjaciółmi. Szkoda,
że nie ma tu żadnego polskiego chłopaka w jego wieku. W Polsce miał dwóch
dobrych przyjaciół.

0

5

F1

Najlepsze przyjaciółki córki zostały w Polsce i kontakt z nimi się urwał. Tutaj Sara
miała węgierską przyjaciółkę, która jednak wyprowadziła się z Anglii. Niedawno
zaprzyjaźniła się z dziewczyną ze Szwecji.

0

6

M2

Kiedy byłem dzieckiem podróżowaliśmy z rodzicami po Polsce własnym
samochodem. Zawsze kupowaliśmy pamiątki z wyjazdów. Wynajmowaliśmy
domki kempingowe i wypożyczaliśmy czasami rowery. Nigdy nie zwiedzaliśmy
atrakcji turystycznych, bo bilety wstępu były zbyt drogie. Najczęściej przyjemnie
spędzaliśmy czas nad wodą.

0

7

F2

Coraz modniejsze stają się darmowe portale do umawiania się na randki. Samotni
traktują je bardzo poważnie.

0

8

M2

Niektórzy użytkownicy mediów społecznych korzystają z serwisów, które pozwalają
na odnalezienie osób ze swoich szkolnych lat i odnowienie z nimi znajomości.

0

9

F1

Młodzież najczęściej używa Internetu w nieodpowiedni sposób. Badania z
ostatniego dziesięciolecia udowodniły wzrost uzależnień od mediów społecznych.
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M1

W ostatniej klasie szkoły średniej miałem pięć przedmiotów obowiązkowych i jeden
nadobowiązkowy. Musiałem włożyć dużo pracy w porządne przygotowanie się do
egzaminów.

1

1

M1

Mój kolega waha się pomiędzy szkołą policealną a studiami. Po zakończeniu
nauki w szkole nie dostanie dyplomu uniwersyteckiego, ale uważa, że tytuły
naukowe nie będą miały znaczenia na rynku pracy w przyszłości.

1

2

M1

Wśród młodych ludzi panuje niechęć do uniwersytetów, które dbają bardziej o
swoich naukowców niż o studentów. Wielu studentów skarży się, że koszty są
zbyt wysokie.

1

3

F1

W Polsce wprowadzono nowe prawo, które zmieni zasady opłat za sortowanie
odpadów. Za niesegregowane śmieci zapłaci się cztery razy więcej. Zwiększy i
polepszy to recykling w Polsce.

1

4

F2

Od wielu lat segregujemy śmieci w Polsce, wspierając tym gospodarkę naszego
kraju. Będziemy to kontynuować.

1

5

M1

Możemy pochwalić się wieloletnią tradycją zbierania makulatury, co wymaga dużo
wysiłku i jest trudne szczególnie dla mieszkańców bloków.

1

6

M2

Proces recyklingu jest elementem gospodarki, lecz zbyt mało surowców
naturalnych jest zastępowanych wtórnymi. To jest przygnębiające i
krótkowzroczne.

1

7

F1

Realia pracy nauczyciela okazały się trudniejsze niż się spodziewałam. Zarobki są
zbyt niskie i dlatego musiałam rozejrzeć się za dodatkową pracą na pół etatu.

M1

A mnie irytuje ciągła krytyka nauczycieli. Nie docenia się, ile czasu nauczyciele
poświęcają na przygotowywanie lekcji i sprawdzanie prac uczniów.

1

8

M1

Pan młody, zakładając obrączkę na palec panny młodej, świata poza nią nie widzi.
Kiedy małżonkowie okazują sobie nawzajem szacunek i czują się doskonale w
swoim towarzystwie, wszystko układa się dobrze. Jednak w chwili pojawienia się
kłótni i braku zrozumienia, stawiają sobie następujące pytanie: Dlaczego wzięliśmy
ślub? Wtedy wkraczam ja – psycholog, ze specjalistyczną pomocą.

1

9

M2

Monika, co lubisz robić po szkole?

F1

Codziennie chodzę na basen. Trenuję w drużynie pływanie synchroniczne, ale
chciałabym też nauczyć się dobrze nurkować. A ty, Iza?

F2

Przychodzi do mnie nauczyciel i uczę się grać na perkusji. W przyszłości nauczę
się hiszpańskiego i gry na flecie. Mateusz, a ty?

M2

Nadal nie nauczyłem się dobrze pływać. Gram tylko w szachy. W tym roku
wygrałem mistrzostwa regionalne.

Turn over
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M2

Jestem Wojciech: Cieszę się z nowego przedszkola na osiedlu. Nie będę musiał
wozić syna samochodem.

F1

Mam na imię Agnieszka: To skandal, żeby budować wieżowce w naszej okolicy.
Trudno uwierzyć, że w planach było 18 pięter i jedynie ze względu na usytuowanie
ich w pobliżu lotniska, zmniejszono liczbę do trzynastu.

F2

Nazywam się Renata: Ja obawiałam się o miejsca parkingowe, których jest już
teraz zbyt mało. Problem rozwiązano planując wspólną halę garażową.

M1

Jestem Jakub: Dobrze, że nowe obiekty będą posiadać miejsca użytku
publicznego: sklep spożywczy, tereny zielone i plac zabaw dla dzieci.

F2

Moi rodzice uważali, że wychowanie mnie w wierze katolickiej było istotną częścią
ich zadania, dlatego Wielkanoc jest najważniejszym świętem w moim kalendarzu.
Kiedy byłam młodsza, nie myślałam o powadze świąt narodowych, ale teraz
uważam, że Święto Konstytucji 3 Maja warto obchodzić. Polacy powinni być
dumni, ponieważ napisali pierwszą europejską konstytucję. Ja jestem!
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Section B
Questions and answers in Polish.

2

2

M1

Józefie, słyszałem w radio komunikat, że tej nocy rzeka może zalać naszą wieś.
Co masz zamiar zrobić? Ewakuować się?

M2

Myślę, że to jest najlepsze wyjście. Spakowaliśmy już potrzebne rzeczy dla całej
rodziny.

M1

Mojego domu woda nie powinna zalać, bo jest trochę wyżej. Na wszelki wypadek
przeniosłem na strych dokumenty, zdjęcia i narzędzia.

2

3

M2

Moim ulubionym sportem jest jazda na rowerze. Jeżdżę tam, gdzie chcę i jak
szybko chcę i nie jest ważne, że inni są lepsi ode mnie. W zimie nie jeżdżę, bo
jest ślisko, natomiast w wakacje jestem na rowerze każdego dnia.

2

4

F2

Drodzy słuchacze, kogo nie przyprawia o uśmiech muzyka grana na ulicach
naszych miast? Dzisiaj rano 17-latek grający na skrzypcach na stacji metra stał
się pierwszą ofiarą nowego prawa. Nie wolno bez pozwolenia grać muzyki w
miejscach publicznych. Wprowadzenie przepisu uzasadnia się zakłócaniem ciszy
okolicznym mieszkańcom. Co Państwo myślą o tej ustawie?

2

5

F1

Wszystko zaczęło się od imprezy urodzinowej koleżanki. Spojrzałam na
przystojnego chłopaka i nogi się pode mną ugięły. To był Przemek. Jego
błyszczące oczy nie odstępowały mnie nawet na chwilę. Po krótkiej rozmowie
okazało się, że jest niewiarygodnie mądry. Zakochałam się od pierwszego
wejrzenia. Potem długo go nie widziałam. Jego zmartwiona siostra wyjaśniła mi,
że był w szpitalu, bo zachorował na cukrzycę. Lekarze właśnie próbują dobrać
mu odpowiednie leki... Na ciąg dalszy słuchowiska zapraszamy jutro o tej samej
godzinie.

END OF TEST
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