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EGZAMIN MATURALNY 
Z JĘZYKA SŁOWACKIEGO 

 
Arkusz III 

 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
Czas pracy 110 minut 

 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron (zadania 

14 – 16). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl. 
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
5. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie 

wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla 
egzaminatora. 

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 
Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. 
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 

 
Życzymy powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

ARKUSZ III 
 

MAJ 
ROK 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie  
23 punkty 

 
 

Wypełnia zdający przed 
rozpoczęciem pracy 

           

PESEL ZDAJĄCEGO  

 
     

KOD 
ZDAJĄCEGO 

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem szkoły 
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STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 

 
Zadanie 14. (2,5 pkt) 
Uzupełnij każde z poniższych zdań, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. 
Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych 
fragmentów zdań. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu. 
 
14.1. V obchode mali štyri druhy šiat. 

V obchode mali štvoraké šaty. 

14.2. Dávaj pozor na Aničku, aby nespadla. 

Dávaj na ňu pozor, aby nespadla. 

14.3. Ide do kina a rozmýšľa o novom filme. 

Idúc do kina, rozmýšľa o novom filme. 

14.4. V októbri začínajú sejbu ozimín. 

Sejba ozimín sa začína v októbri. 

14.5. Ten kabát patrí Petrovi. 

To je Petrov kabát. 

Zadanie 15. (2,5 pkt) 
Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język słowacki, tak aby otrzymać 
logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność 
ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu. 
 
15.1. Novela zákona (uchwalona przez parlament) schválená parlamentom, nadobudla 

platnosť 1. decembra tohto roka.  

15.2. Nemám čas na nákup, ponáhľam sa (do domu) domov. 

15.3. Musíte prečítať celú knihu, (aby zrozumieć) aby ste pochopili správanie hlavného 

hrdinu. 

15.4. Rada (zjadłabym to) by som to zjedla, ale nie som hladná. 

15.5. (Czy pojedziemy) Pôjdeme zajtra na výlet? 
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WYPOWIEDŹ PISEMNA 

 
Zadanie 16. (18 pkt) 
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać 
od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej 
w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer. 
 
 
1. Opisz kraj, w którym zdecydowałbyś/zdecydowałabyś się zamieszkać na stałe, gdybyś 

mógł/mogła dokonać takiego wyboru.  
 
 

CZYSTOPIS 
 

Žijem v Poľsku. Bola to voľba mojich rodičov. Mohli sme bývať 

v Spojených štátoch amerických alebo v Poľsku. Rodičia sa rozhodli, že budeme 

bývať v Poľsku.   

Teraz, keď som dospelá, môžem si vybrať, či ostanem v Poľsku, alebo 

sa presťahujem do cudziny. Najprv som myslela na Spojené štáty. Ale je to veľmi 

ďaleko. Takže Anglicko? A čo Francúzsko? Francúzsko sa mi páči. Pri oceáne 

sa dá opaľovať, v horách lyžovať. A tie všetky múzeá, hrady a zámky? Bohužiaľ, 

neviem po francúzsky.  

A možno ešte kúsok ďalej, skúsiť Taliansko? Tiež je tam more, sú hory. Je to 

kolíska našich dejín. V Taliansku nájdete všetko: históriu, literatúru, 

architektúru. 

Avšak, stále to nie je to, čo hľadám.  

Najbližšie sú mi skalnaté vrchy, hlboké doliny, modré more, zelené lúky a vrtké 

rieky. Nikde inde krajšiu prírodu nenájdem. Lesy voňajú hubami a lesnými 

plodmi. Ná lúkach sa pasú jelene. Nad rozsiahlymi lesmi sa vypínajú mohutné 

štíty, ktoré dávajú pozor na osudy pod nimi. Túžim po poľskej zime, jari a lete. 

Rada sa pozerám, ako sa všetko zelená a kvitne. Aj ľudia sa menia. Usmievajú 

sa a sú k sebe láskavejší ako inokedy. Súčasnosťou krajiny sú aj veľkolepé 

stavby, moderné vodné diela. To všetko nájdem tu, kde bývam, v Poľsku. 

Milujem svoju krajinu.  
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Moji rodičia, brat, priatelia bývajú v Poľsku. Vždy mi môžu pomôcť a aj ja 

im rada pomôžem. 

Mám rada poľské divadlo, filmy, humor. Poľské problémy sú aj moje. Tu cítim, 

že žijem: učím sa a pracujem, smejem sa a plačem po poľsky.   

V Poľsku je známe príslovie: „Všade dobre, doma najlepšie.“ Môj domov je tu. 
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2. Napisz opowiadanie, którego akcja rozgrywa się podczas wycieczki do wesołego 

miasteczka. 
 

CZYSTOPIS 
 

Tento príbeh sa odohral pred niekoľkými rokmi, v nedeľu. Deň sa začal 

ako každý iný. Bolo pekné počasie. Svietilo jarné slniečko. Príroda sa zobúdzala 

k životu.  

Čo urobiť s takým nádherným dňom? 

Môj mladší brat Janko mal veľmi rád hojdačky, kolotoče a najmä autíčka. 

Vybrali sme sa teda do lunaparku. Bolo v ňom množstvo rozličných kolotočov. 

Vraj všetko najmodernejšie, technicky bezpečné.  

Začali sme zvieratkovým a autíčkovým kolotočom. Potom si môj brat 

musel vyskúšať hydraulickú lavicu. Stúpala až do výšky osem metrov, Janko sa 

trochu zľakol. Na centrifúge sme sa vozili obaja. Bola to skutočná adrenalínová 

jazda vo všetkých polohách, aj dole hlavou.  

Keď sme sa konečne dostali k autodromu, Janko bol celý bez seba. 

Zbožňoval autá. Nešla som s ním, pretože mali len desať autíčok a záujemcov 

bolo veľa. Šťastný sedel v autíčku a kýval mi. Zrazu som si všimla, že niečo nie 

je v poriadku. Spozorovala som dym. Zakričala som na Janka. Nepočul ma. 

Vzbĺkol oheň. Janko bol uväznený v autíčku. Snažil sa dostať do bezpečia, no 

bolo to márne – stál ako v začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. Bol strašne 

vyľakaný. Bolo mu veľmi horúco. Dusil sa. Ľudia strašne kričali 

a všade pobehovali. Ja som len plakala. Môj braček. Môj malý Janko. 

Napriek rýchlemu zákroku záchranárov ho už našli v bezvedomí. 

Okamžite ho sanitkou previezli do nemocnice. Vďaka úsiliu lekárov sa ho 

podarilo zachrániť. No do lunaparku viac nešiel. Dnes len veľmi nerád spomína 

na tých päťdesiat sekúnd, ktoré preňho trvali celú večnosť. Prežil to, čo by 

neprial ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi.  
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Komputer to diabelski wynalazek, ale życie bez niego jest niemożliwe. Wyraź swoją opinię 
na ten temat w formie rozprawki. 

 
CZYSTOPIS 

Počítač je diabolský vynález, ale život bez neho je nemožný. 

To je slogan, ktorý všetci  poznáme. Naozaj sme sa presvedčili o tom, že sa bez 

počítač už nedajú robiť veci potrebné pre fungovanie ľudstva. Podľa mňa, 

je neodmysliteľnou súčasťou života. Pre nás, obyčajných ľudí, nie je nevyhnutný, 

ale pomaly sa stáva nenahraditeľný.  

Samozrejme, môžeme hovoriť aj o nebezpečenstvách. Počítač môže byť 

nákazlivou vecou, jeho častým používaním sa na ňom niekedy človek stáva 

závislým. Negatívna stránka je, že mnohí uživatelia premárnia pri počítači 

neskutočne veľa času. Niektorí pri ňom dokážu presedieť aj niekoľko dní.  

A čo je najhoršie, ponúka aj slobodný prístup na stránky, ktoré negatívne 

vplývajú na mladistvé osoby. 

Avšak existujú výnimoční ľudia, ktorí majú všetko pod palcom, keď sa rieši 

problém „počítač“. Ovládajú úplne všetko. Vedia sa dostať do programov, ktoré 

sú zabezpečené proti cudzím zásahom: napríklad zneškodnenie bomby. Vieme, 

že internetová počítačová sieť spája milióny ľudí a umožňuje globálnu 

komunikáciu pre podniky, nemocnice, školy a domácnosti. Umožňuje nám voľný 

prístup napríklad k bankovým účtom, čo pre telesne postihnutých ľudí 

je skutočné dobrodenie. Internet nám ponúka množstvo neoceniteľných výhod. 

Je až neuveriteľné, že v ňom nájdeme takmer všetko, čo potrebujeme pri 

problémoch v bežnom živote  

Každý z nás má iný názor na takzvanú krabicu, ktorá pracuje s takou 

neuveriteľnou rýchlosťou a presnosťou. Nedá sa pochybovať o tom, že počítače 

ovládajú svet a inak to už ani nebude. Pretože svet bez počítača  si nie je možné 

predstaviť. Je na každom z nás ako sa rozhodne! Ja som sa už rozhodla. 
 
Przedstawione 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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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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