CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
EGZAMIN Z JĘZYKA HINDI NA POZIOMIE A2
TEST PRZYKŁADOWY

Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów
EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT
Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj je uważnie
zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań testowych.
INSTRUKCJA TESTOWA
Otrzymałaś/-eś książeczkę testową oraz kartę odpowiedzi.

ROZWIĄZUJ TESTY 1, 2, 3.1., 3.2., (PYTANIA 1 - 38) NA KARCIE ODPOWIEDZI
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
•

Do każdego pytania podane są dwie lub trzy odpowiedzi do wyboru, oznaczone literami a ,b, c.

•

Wybieraj za każdym razem jedną prawidłową odpowiedź.

•

Możesz wykorzystywać książeczkę testową do zaznaczania odpowiedzi „na brudno”.

•

Na kartę odpowiedzi nanieś ostateczną wersję, zaznaczając

DOKŁADNIE wybraną

przez siebie literę.

ROZWIĄZUJ TEST 4 NA KARCIE ODPOWIEDZI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
•

Test 4 możesz napisać „na brudno” na odwrocie stron książeczki testowej.

•

Napisz test 4 na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu.

•

Pisz wyraźnie! Nieczytelne pismo nie będzie brane pod uwagę!

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA HINDI NA POZIOMIE A2

Test 1: Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.)
1.1 pytania 1 –5 (10 pkt.)
Usłyszysz teraz dwukrotnie 5 krótkich wypowiedzi i odpowiesz na 5 pytań. Przed ich
wysłuchaniem zapoznaj się z tymi pytaniami. Do każdego pytania wybierz jedną z trzech
podanych możliwości oznaczonych A, B lub C. Zaznacz na karcie odpowiedzi odpowiednią
literę obok właściwego numeru pytania.

1. es qrh kw s<vwd Awp sun skqy hY<:
A. ákUl my<
B. ryáqrW my<
C. bwjŒwr my<

2. AwdmI ko kOnsw kmrw cwihE?
A. Cotw-sw kmrw p<Ky ky swQ
B. do AwdimXo< ky ilE p<Ky ky ibnw
C. Ek bVw kmrw p<Ky ky swQ

3. Xh bwq iks jgh my< ho rhI hY?
A. hvwe~~ jhwjŒ my<
B. bs Af`fy my<
C. hvwe~~ Af`fy my<

4. doáq ko iksky ilE smX cwihE?
A. KŒrIdwrI ky ilE
B. isnymw ky ilE
C. pFŒwe~~ ky ilE
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5. lVkI gwjr #Xo< lynw nhI< cwhqI?
A. Xh ÈŒXwdw sáqw hY[
B. Xh ÈŒXwdw mh>gw hY[
C. Xh ÈŒXwdw qwjŒw nhI< hY[

1.2 pytania 6 – 8 (6 pkt.)
Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki monolog. Poniżej znajdziesz 3 stwierdzenia/ zdania
dotyczące jego treści. Przed wysłuchaniem rozmowy zapoznaj się z tymi zdaniami.
Następnie zdecyduj, które z nich jest prawdziwe (A), a które fałszywe (B) i zaznacz na
karcie odpowiedzi odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania.
6. mhyS bhuq AwlsI lVkw hY[
7. mhyS koe~~ gliqXW kBI nhI< krqw[
8. vh idl kw sÇcw hY[

Test 2: Rozumienie tekstu pisanego (20 pkt)
2.1 pytania 9 - 13 (10 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania, wybierając
właściwą odpowiedź spośród trzech podanych możliwości. Tylko jedna odpowiedź jest
właściwa. Swój wybór zaznacz na karcie odpowiedzi.

bwq as smX kI hY jb myrI shylI Apny piq AOr qIn bÇco< ky swQ BuvnyÜvr
átySn pr nIlWcl E#spRys kw e<qjæwr kr rhI QI[ Awr@x n hony sy vy QoVy prySwn Qy[
qBI Ek lVkw hwQ my< sUtkys ilE anky pws Awkr KVw ho gXw AOr asny ApnI qrPæ
sy bwqo< kw islislw Su} kr idXw[ bwqo< hI bwqo< my< pqw clw ik vh BI jmSydpur qk
jwnyvwlw hY AOr askw BI Awr@x nhI< huAw hY[ iPr asny myrI shylI sy khw, ‘mY< Awr@x
ky ilE jw rhw hU>, kihE qo Awpkw BI swQ my< krw lw‚>[ myrw sUtkys XhI< rKw hY,
eskw ÍXwn riKEgw’[ shylI ny qur<q Ek hjæwr {pE kw not asy dy idXw[ vh bhuq KuS
QI ik Xh lVkw mdd dyny ko qYXwr hY[ qIno< bÇco< ky swQ jwny kI jgh vh as lVky
ky …wrw sb kuC krw pwEgI[ as lVky kw sUtkys ÎlytPæwm~~ pr anky pws qo pVw Qw[
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töyn Aw ge~~ pr as ÛXi#q kw koe~~ pqw nhI< Qw[ QoVI dyr qk myrI shylI e<qjæwr krqI
rhI[ A<q my< átySn mwátr ko eskI sUcnw dI ge~~ AOr ankI apiáQiq my< sUtkys kw
qwlw qoVw gXw[ asky A<dr e~~<t AOr pËQr ky tukVy imly[ qb myrI shylI kI smJ my< Aw
gXw ik vy lut gE[ bÇcy rony lgy AOr shylI ky piq ny puils ko bulwXw[ nIlWcl
E#spRys cl pVI anky ibnw[ sb log as lVky ko FU>Fæny lgy pr vh khI< nhI< imlw[

9. Xh bwq BuvnyÜvr kI iks jgh my< hue~?
A. nIlWcl E#spRys my<
B. átySn ky ÎlytPæwm~~ pr
C. vhW ky Awr@x-k@ ky swmny
10. prySwn hony kw #Xw kwrx Qw?
A. Awr@x nhI< imlw
B. Awr@x iml gXw
C. lVky kw Awr@x huAw
11. lVky ny shylI ky pws #Xw rK idXw?
A. Awr@x
B. sUtkys
C. itkt
12. ikskI apiáQiq my< sUtkys kw qwlw qoVw gXw?
A. shylI ky piq ky XhW
B. sUtkys ky mwilk ky XhW
C. átySn mwátr kI apiáQiq my<
13. sUtkys ky A<dr #Xw iml gXw?
A. pYsy
B. not
C. pËQr
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2.2. pytania 14 – 18 (10 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższy list, a następnie odpowiedz na pytania. Zdecyduj, które
z nich jest prawdziwe (A), a które fałszywe (B) i zaznacz na karcie odpowiedzi
odpowiednią literę obok właściwego numeru pytania.

ipRX Evw,
nmáqy!
Awpky sBI doáqo< ko BI myrw nmákwr[ Awpky Byjy gE pZ AOr nvvàw~~ kI
SuBkwmnwE> dono< muJy pRwÎq hue~ hY<[ pZ pwkr muJy bhuq hI KuSI hue~ ik Awp muJy BUlI
nhI<[ muJy kwPæI idno< qk bysbRI sy pZ kw e<qjæwr Qw[
jb Awpkw pZ vh BI ih<dI my< muJy pRwÎq huAw qo mY< eqnw AwÜcX~~cikq huAw ik
AwpkI ih<dI qo SwXd myrI ih<dI sy BI AÇCI hY[ mY<ny qo socw n Qw ik Awp ih<dI eqnI
AÇCI ilK BI lyqI hY<[
Awp vwrsw my< ABI #Xw pFæwe~~ kr rhI hY< AOr swQ swQ #Xw kr rhI hY< iváqwr sy
pZ my< iliKEgw[ Awp Bwrq kb Aw rhI hY< muJy as smX kw bysbRI sy e<qjæwr rhygw[ Awp
jb kBI BI Bwrq AwE> jblpur jæ}r AweEgw[ ipClI XwZw my< qo Awp sIDy hI vwrwxsI
inkl ge~~ QI<[ AbkI bwr jæ}r AweEgw[
jblpur ky bwry my< Awpko bqw dU> ik Xh Bwrq ky mÍX pRdyS ky pWc bVy ngro< my<
sy Ek hY AOr nm~~dw (Ek pivZ ndI) ky iknwry bsw huAw hY[ eskI iáQiq Bwrq ky TIk
bIco<bIc hY[ nm~~dw ndI ky iknwry ke~~ pivZ Gwt BI hY<[ esky Alwvw Xh ngr mhwiàw~~
mhyS XogI kI jNmBUim BI hY XwnI enkw jNm XhI< huAw Qw[ Awp jb BI Bwrq AwE> qo
muJy pZ …wrw jæ}r sUicq kr dIijEgw[ Awp sIDy myry dÏæqr phu>c jweEgw[ dÏæqr kw pqw
vhI hY ijspr Awp pZ ilKqI hY<[ pZ imlqy hI eskw jvwb jæ}r dIijEgw[ muJy es
bwq kI bhuq KuSI hY ik Awp myrI Ek bhuq hI AÇCI doáq hY<[ Bwrq my< doáqI AOr doáq
kw mhäv sb sy ‚>cw hoqw hY[ Syàw Agly pZ my<[
Awpkw hI doáq
rmyS
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14. Xh pZ Ek BwrqIX lVky ny poilS lVkI ko ilKw[
15. lVky ny ilKw ik Evw kI ih<dI eqnI AÇCI qo nhI< hY[
16. rmyS vwrwxsI kw rhnyvwlw hY AOr jblpur my< pFæqw hY[
17. jblpur Bwrq ky TIk bIc my< bsw hY AOr Ek pivZ ndI ky iknwry[
18. Evw ko rmyS ky dÏæqr kw pqw mwlUm hY[

Test 3:

Użycie języka (30 pkt.)

3.1 pytania 19 - 28 (10 pkt.)
Przeczytaj uważnie poniższe zdania, a następnie uzupełnij brakujące miejsca wybierając
za każdym razem jedną z trzech możliwości (A, B, C) podanych pod zdaniami. Tylko
jedna odpowiedź jest właściwa. Na karcie odpowiedzi zaznacz literę odpowiadającą
wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego numeru pytania.

19. hmko ih<dI .................. cwihE[
A. pFænw
B. pFænI
C. pFæny
20. rwjw ny es pv~~q my< bhuq bVw mhl ..................[
A. bnw
B. bnwXw
C. bnvwXw
21. myry doáq ko Bwrq jØdI jwny .................. AwSw hY[
A. kw
B. kI
C. ko
22. mY< cwhqI hU> ik myrw bytw mShUr fw#tr ..................[
A. bny
B. bn
C. bno
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23. mY<ny bhuq koiSS .................. lyikn Xh kwm pUrw nhI< kr pwXw[
A. ikXw
B. krky
C. kI
24. asko dyKqy .................. vh es kmry ky bwhr Ekdm inkl ge~~[
A. hI
B. hY
C. ho
25. Awj mY< bhuq ÛXáq hU> esilE Xh kwm nhI< .................. skU>gw[
A. dy
B. kr
C. Aw
26. es ryáqrW my< bhuq AÇCw Kwnw .................. jw skqw hY[
A. KwXw
B. Kw
C. KwE
27. bImwr hony ky kwrx Awj muJy Gr my< ..................[
A. rhqw hY
B. rhygw
C. rhnw pVygw
28. hm Bwrq my< sPær krny kw kwX~~kõm bnw rhy hY<[ hm idØlI sy Awgrw ..................

jXpur jwE>gy[
A. rhkr
B. hokr
C. {kkr
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3.2 pytania 29 – 38 (20 pkt.)

Przeczytaj poniższe zdania oraz trzy odpowiedzi do nich. Wybierz tę, która jest
najbardziej odpowiednia (najbardziej stosowna do sytuacji). Na karcie odpowiedzi
zaznacz literę odpowiadającą wybranej przez ciebie możliwości obok właściwego
numeru pytania.
29. – mY< ih<dI iPæØmy< dyKnw ps<d krqw hU>[

– ..................[
A. mY< hU>
B. mY< hI
C. mY< BI
30. – Awp idØlI my< ikqny idn qk rhy<gy?

– ..................[
A. swry idn
B. isP~~æ ke~~ idn
C. pRiqidn

31. – quMhwrw Bwe~~ ikqny swl kw hY?

– ..................[
A. vh e#kIs swl kw hY
B. es swl my< bhuq kwm hY
C. swl my< Bwe~~ ákUl jwqw hY
32. – Awpko #Xw cwihE?

– ..................[
A. kuC nhI<
B. koe~~ nhI<
C. kBI nhI<
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33. – Awj mOsm bhuq AÇCw hY[

– ..................[
A. jI hW, Awj buDvwr hY
B. jI hW, Xh sc hY
C. jI hW, dyr ho rhI hY
34. – jæor sy icØlwny ky ilE mwPæ krnw[

– ..................[
A. koe~~ kwm hY
B. koe~~ AwXw nhI<
C. koe~~ bwq nhI<
35. myry pyt my< dd~~ ho rhw hY[ ..................[
A. myrI hwlq TIk hY
B. myrI qbIXq TIk nhI< hY
C. sb kuC TIk-Twk hY
36. mY< bhuq KuS hU> ik Awpny muJy mdd dI hY[ ..................[
A. DNXvwd
B. iPr imly<gy
C. nmáqy
37. es kpVy kw dwm AÇCw nhI< hY[ mY< eqnw pYsw nhI< dU>gw[ ..................[
A. Xh bhuq sáqw hY
B. Xh ÈŒXwdw mh>gw hY
C. Xh eqnw mh>gw nhI<
38. XhW bhuq mITI cwX imlqI hY[..................[
A. Xh Kærwb cwX hY
B. Xh cwX nhI< hY
C. Xh biFŒXw cwX hY
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Test 4:

pisanie ( 24 pkt.)

Napisz tekst w formie pocztówki z Indii (30-50 wyrazów) na karcie odpowiedzi
w oznaczonym miejscu.
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TEKSTY DLA LEKTORÓW
ZADANIE 1.1.

1.

W Restauracji

Kelner – AweE, bYiTE[ #Xw pwnI lw‚>?
Klient – nhI<, pwnI nhI< cwihE[ do cwX lwAo[ es smX Kwny ky ilE #Xw imlygw?
Kelner – mym, sb kuC imlygw[ AwlU mtr AOr SwhI pnIr bhuq mjŒy kw hY[
Klient – AÇCw, qo mY< SwhI pnIr lU>gI AOr esky swQ do cpwiqXW[

2.

W hotelu

Recepcjonista – myG invws hotl[ Awpko kYsw kmrw cwihE?
Klient – muJy Ek bVw kmrw cwihE[
Recepcjonista – ikqny logo< ky ilE?
Klient – bs, do ÛXi#qXo< ky ilE[ kmry my< p<Kw jŒ}rI hY[
Recepcjonista – jI hW, kmry my< p<Kw jŒ}r iml jwEgw[

3.

Na lotnisku

aVwn s<$Xw 608 ky XwiZXo! EXr e<ifXw Awpkw hwid~~k ávwgq kr rhw hY[
4.

Rozmowa kolegów

Kolega 1 – #Xw Awj isnymw ky ilE quMhwry pws smX hY?
Kolega 2 – nhI< Xwr, SwXd kl ákUl ky bwd, Awj nhI<[

5.

Na zakupach

Klient – gwjr kw dwm #Xw hY?
Sprzedawca – bIs {pE iklo[
Klient – mY< dUsrI dukwn jw rhI hU>[ Xh qo bhuq mh>gw gwjr hY[
Sprzedawca – {ikE, mY< Awpko AOr sáqw dU>gw[
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TEKSTY DLA LEKTORÓW

ZADANIE 1.2.
List nauczyciela na temat ucznia Maheśa

nmákwr Smw~~ jI[ Awp mhyS ky bwry my< jwnnw cwhqy hY< qo mY< Awpko bqwqw hU>[
mhyS XhW TIk-Twk hY[ Apnw kwm TIk-Twk kr rhw hY[ bhuq AÇCw lVkw hY[ kBI
JUT nhI< bolqw[ hmySw sc bolqw hY[ Awpkw bytw qo JUTmUT khqw hY ik vh AwlsI hY,
TIk sy kwm nhI< krqw[ vh bhuq myhnqI hY[ askw kwm scmuc bhuq AÇCw hY[ scwe~~
Xh hY ik vh bhuq hoiSXwr hY[ kuC gliqXW BI krqw hY[ lyikn idl kw sÇcw hY[ JUTw
AwdmI nhI< hY[ JUTI bwqy< nhI< krqw[ bwq Xh hY ik asky swQ sb bÇcy Kylnw hI cwhqy
hY<[
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KLUCZ ODPOWIEDZI
1. B
2. C
3. A
4. B
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10. A
11. B
12. C
13. C
14. A
15. B
16. B
17. A
18. A
19. B
20. C
21. B
22. A
23. C
24. A
25. B
26. A
27. C
28. B
29. C
30. B
31. A
32. A
33. B
34. C
35. B
36. A
37. B
38. C
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