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Zadania zamknięte 
 
Zadanie 1. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 1.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 
A 

 
Zadanie 2. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 2.1. Uczeń określa kontekst sytuacyjny (1.2.) B 

 
Zadanie 3. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 3.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 
ДА 

 
Zadanie 4. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 

4.1. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 

B  
4.2. D 
4.3. A 
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Zadanie 5. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 5.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 
B 

 
Zadanie 6. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 6.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 
C 

 
Zadnie 7. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 7.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (1.3.) 
B 

 
Zadanie 8. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu  
słuchanego 8.1. Uczeń określa kontekst sytuacyjny (1.2.) B 

 



Strona 4 z 8 

Zadnie 9. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 9.1. 

Uczeń właściwie reaguje językowo 
w określonych kontekstach sytuacyjnych, 

w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy 
udzielenia informacji, rozpoczęcia, 

podtrzymania  
i zakończenia rozmowy (3.1.) 

C 

 
Zadanie 10. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 10.1. 

Uczeń właściwie reaguje językowo 
w określonych kontekstach sytuacyjnych, 

w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy 
udzielenia informacji, rozpoczęcia, 

podtrzymania  
i zakończenia rozmowy (3.1.) 

B 

 
Zadanie 11. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 11.1. 

Uczeń właściwie reaguje językowo 
w określonych kontekstach sytuacyjnych, 

w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy 
udzielenia informacji, rozpoczęcia, 

podtrzymania  
i zakończenia rozmowy (3.1.) 

A 
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Zadanie 12. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 12.1. 

Uczeń właściwie reaguje językowo 
w określonych kontekstach sytuacyjnych, 

w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy 
udzielenia informacji, rozpoczęcia, 

podtrzymania  
i zakończenia rozmowy (3.1.) 

B 

 
Zadanie 13. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 13.1. 

Uczeń właściwie reaguje językowo 
w określonych kontekstach sytuacyjnych, 

w szczególności w celu uzyskania, 
udzielenia, przekazania lub odmowy 
udzielenia informacji, rozpoczęcia, 

podtrzymania  
i zakończenia rozmowy (3.1.) 

B 

 
Zadanie 14. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 

14.1. Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje 
struktury leksykalno- gramatyczne niezbędne 

do skutecznej komunikacji (3.2.) 

C 
14.2. A 
14.3. B 
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Zadanie 15. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 

15.1. 
Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje 

struktury leksykalno- gramatyczne niezbędne 
do skutecznej komunikacji (3.2.) 

C 
15.2. D 
15.3. A 
15.4. B 

Zadanie 16. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 16.1. 

Uczeń przetwarza treści tekstu 
przeczytanego w języku polskim lub treści 

przedstawione w materiale ikonograficznym 
i wyraża je w języku obcym (3.3.) 

C 

 
Zadanie 17. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 

17.1. Uczeń przetwarza treści tekstu 
przeczytanego w języku polskim lub treści 

przedstawione w materiale ikonograficznym 
i wyraża je w języku obcym (3.3.) 

D 
17.2. B 
17.3. A 
17.4. C 

 
Zadanie 18. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

reagowanie 
 językowe 

18.1. Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje 
struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne 

do skutecznej komunikacji (3.2.) 

C 
18.2. B 
18.3. A 
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Zadanie 19. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

19.1. 

Uczeń określa kontekst sytuacyjny (2.5.) 

B 
19.2. C 
19.3. D 
19.4. A 

 
Zadanie 20. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

20.1. 
Uczeń rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu (2.6.) 

C 
20.2. A 
20.3. B 

 
Zadanie 21. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

21.1. Uczeń rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu (2.6.) 

 

A 
21.2. B 
21.3. A 

 
Zadanie 22. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

22.1. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (2.3.) 

ДА  

22.2. НЕТ 
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Zadanie 23. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

23.1. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (2.3.) 

B 
23.2. C 
23.3. B 

 
Zadanie 24. 
 

Obszar standardów Jednostka  
testu Standard 

Poprawna 
odpowiedź 

(1 pkt) 

odbiór tekstu 
czytanego 

24.1. 

Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone 
informacje; wyszukuje lub selekcjonuje 

informacje (2.3.) 

НЕТ  
24.2. ДА 
24.3. ДА 
24.4. ДА 
24.5. НЕТ 
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