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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

HISTORIA EUROWIZJI

Proszę wypełnić luki w tekście, wybierając najlepszą spośród podanych możliwości (PREFIKSY).

W połowie lat 50. XX wieku członkowie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) ustanowili komitet, którego 

celem było opracowanie wizji programu rozrywkowego jednoczącego i realizowanego wspólnie przez 

kraje europejskie. W marcu 1954 roku brytyjski aktor Michael Brennan 1._____ z inicjatywą organizacji 

konkursu piosenki, w którym o wynikach decydowaliby regionalni jurorzy, a wyniki prezentowane byłyby 

na tablicy punktacyjnej. Pomysł 2._____ się ostatecznie w Festiwal Brytyjskich Piosenek Pop, który 

zorganizowano po raz pierwszy 7 maja 1956 roku.

W styczniu 1955 roku w Monako komitet pod przewodnictwem szefa telewizji szwajcarskiej, Marcela 

Bezençona, 3._____ pomysł powołania konkursu piosenki wzorowanego na Festiwalu Piosenki Włoskiej 

w San Remo. 19 października tegoż roku w Rzymie podczas Walnego Zgromadzenia EBU podjęto decyzję, 

że pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji, znany wówczas jako Eurovision Grand Prix, odbędzie się wiosną 

1956 roku w Lugano w Szwajcarii. Pierwszy konkurs został 4._____  24 maja i był transmitowany głównie 

przez publiczne rozgłośnie radiowe; kilku nadawców telewizyjnych dodatkowo 5._____ całe widowisko.

Nazwa Eurowizja 6._____ pierwszy raz z ust Geoge’a Campey’a, brytyjskiego dziennikarza, podczas 

londyńskiego Evening Standard w 1951 roku. Pomimo, że „Eurowizja” to międzynarodowa sieć telewizyjna 

informująca o wielu muzycznych i sportowych programach organizowanych przez EBU, to właśnie ta 

nazwa kojarzona jest najbardziej z konkursem piosenki.

Ze względu na rosnącą ilość uczestników w 2008 roku zdecydowano się na wprowadzenie drugiego 

półfinału, w którym może 7._____ maksymalnie 20 uczestników. W wyniku głosowania widzów i jurorów 

do finału 8._____ 10 najlepszych piosenek z każdego półfinału. Poza krajem organizatora, udział w 

sobotnim finale mają zapewnione państwa tzw. “Wielkiej Piątki”, które mają największy 9._____ w rozwój 

festiwalu, są to: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Francja oraz Włochy.
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a) przeszedł

a) przerodził

a) nastawił

a) rozegrany

a) rozkazało

a) wypadła

a) zastąpić

a) wychodzi

a) nakład

b) odszedł

b) narodził

b) ustawił

b) przegrany

b) wykazało

b) padła

b) ustąpić

b) przechodzi

b) wkład

c) wyszedł

c) urodził

c) wystawił

c) wygrany

c) zakazało

c) odpadła

c) odstąpić

c) odchodzi

c) rozkład

d) poszedł

d) zrodził

d) przedstawił

d) grany

d) pokazało

d) napadła

d) wystąpić

d) zachodzi

d) układ
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