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TEST PODSTAWOWY A-2017 

I. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU           _____ / 10 p. 

 

1. Proszę wysłuchać dwa razy tekstu i zaznaczyć, czy poniższe zdania są 
prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N). 

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

0. Maria Skłodowska-Curie dostała dwie Nagrody Nobla. P N 

1. Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Polsce. P N 

2. Maria Skłodowska-Curie nie była bardzo dobrą uczennicą. kkkkkkkkkkkk        P N 

3. Maria przed studiami musiała pracować. P N 

4. Maria studiowała poza granicami Polski. P N 

5. Maria poznała Piotra Curie zaraz po studiach.  P N 

6. Maria i Piotr nigdy razem na pracowali.  P N 

7. Małżeństwo Curie nie miało dzieci.  P N 

8. Po śmierci męża Maria kontynuowała badania. P N 

9. Maria Skłodowska-Curie stała się sławna po śmierci. P N 

10. Irena Curie jest laureatką Nagrody Nobla.  P N 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

P           
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TEST PODSTAWOWY A-2017 

 

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA          _____ / 55 p. 

 

1. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 
(odmiana rzeczowników i przymiotników).            _____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 

 

Trzej (brat, braci, bracia)0, Czech, Lech i Rus, gdy w Europie dopiero powstawały 

(państwa, państwo, państw)1, wędrowali po wielkim terytorium między dwiema dużymi 

rzekami, z zachodu była to Odra, od wschodu Dniepr. Wędrowali przez  

(wielkich, wielki, wielkie)2 tereny pól i lasów. Nie była to łatwa podróż. Musieli walczyć 

z dziką przyrodą, (niebezpieczne, niebezpieczną, niebezpiecznymi)3 zwierzętami,  

nie mogli zgubić się wśród leśnych (drzewa, drzew, drzewom)4, kto by się zgubił, ten 

mógłby nigdy się już nie odnaleźć. Nie byli to (zwykli, zwykłych, zwykłym)5 bracia. 

Każdy z nich był (wodzami, wodzem, wódz)6 plemienia i choć wędrowali razem,  

i szukali (najlepsze, najlepszym, najlepszego)7 miejsca, w którym mogliby zamieszkać, 

Czech, Lech i Rus wiedzieli, że powinni samodzielnie zapewnić sobie i swojemu 

plemieniu miejsce, w którym mogliby zostać i zbudować (osada, osadę, osadą)8. Łatwiej 

było iść im razem, wszyscy byli (Słowianami, Słowianie, Słowian)9, rozumieli się bardzo 

dobrze, ale w jednym (miejscem, miejscach, miejscu)10 nie mogli się zatrzymać. 

 

2. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 
(odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych). 

_____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 
 
Adam: Rozmawiałem wczoraj z (twoimi, twoim, twoich)0 rodzicami. 

Ewa: O (ja, mnie, mi)1? 

Adam: Nie, o twojej siostrze i (ją, niej, jej)2 chłopaku. 

Ewa: Bardzo (go, jego, niego)3 lubię.  

Adam: Wiem. Według (mnie, moim, mojego)4 to świetny kandydat na męża dla Kasi. 

Ewa: (Nią, Jej, Ona)5 na pewno marzy o ślubie.  

Adam: Myślę, że to jest też (go, jego, nim)6 marzenie. 

Ewa: Co powiedzieli (moim, mój, moi)7 rodzice? 

Adam: Twój tata chce z (nim, niego, on)8 porozmawiać, żeby lepiej go poznać.  

Ewa: Fantastycznie.  

Adam: Może nawet zaprosi (swój, swojego, swoim)9 przyszłego zięcia na grilla.  

Ewa: To na pewno twój pomysł. Wiesz, że (cię, ciebie, tobie)10 kocham? I twoje 

wspaniałe pomysły.  
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TEST PODSTAWOWY A-2017 

3. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 
(stopniowanie przymiotnika i przysłówka). 

 
_____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 

 

Wiosna to moja (ulubiona, ulubione, ulubiony)0 pora roku. Przyroda budzi się do życia.  

Wszystko staje się (bardziej kolorowe, bardziej kolorowy, mniej kolorowe)1.  

Kwiaty zaczynają (piękne, najpiękniej, pięknie)2 pachnieć. Ptaki śpiewają nam nad 

głowami. Ludzie są weselsi i (częsty, częściej, częstszy)3 się uśmiechają.  

Po ulicach i w parkach spacerują rodzice ze swoimi (mniejszymi, małymi, mniej)4 

dziećmi. Nawet zwierzęta biegają (najchętniej, chętnie, chętniej)5 niż podczas zimy.  

A to wszystko dzięki pogodzie. Słońce coraz (częściej, najczęściej, częste)6 wychodzi  

zza chmur, temperatura się podnosi, ale nie jest tak (gorący, goręcej, gorąco)7 jak latem  

i nie trzeba chować się w klimatyzowanych pomieszczeniach. W sklepach można kupić 

(dużo, duże, większe)8 świeżych owoców z naszego kraju. Nawet dzień robi się dłuższy  

i (długo, dłużej, więcej)9 jest widno. Wiosna to zdecydowanie 

(najpiękniejsza, pięknie, piękniejsza)10 pora roku. 

 

4. Proszę wykonać zadanie zgodnie z podanym przykładem (tryb rozkazujący).  
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 
Aby na studiach zdać dobrze egzaminy, _chodź_0 (chodzić)0 na wszystkie zajęcia, 

______________1 (robić)1 dokładne notatki, w zeszycie lub na laptopie,  

i ______________2 (czytać)2 je przynajmniej raz w tygodniu. Nowe wiadomości 

______________3 (powtarzać)3 tak często, jak to tylko możliwe. Powtarzanie to klucz  

do sukcesu. Ty i twoi koledzy ______________4 (brać)4 czynny udział w zajęciach, żeby 

profesorowie mogli was zapamiętać. W weekendy ______________5 (uczyć się)5 razem. 
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5. Proszę wykonać zadanie zgodnie z podanym przykładem 
(tryb przypuszczający).  
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 
Gdyby Piotr i Ewa mieli więcej wolnego czasu, _ uprawialiby _0 (uprawiać)0 jakiś sport. 

Może razem ________________1 (zapisać się)1 na basen. Na początku Piotr  

________________2 (musieć)2 wykupić kilka indywidualnych lekcji pływania, ponieważ 

bardzo ________________3 (chcieć)3 udoskonalić swoją technikę. Ewa na pewno 

 ________________4 (kupić)4 sobie kolorowy czepek, żeby oryginalnie wyglądać.  

Na basen przyjaciele ________________5 (chodzić)5 regularnie, kilka razy w tygodniu. 

 

6. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą czasowników podanych w nawiasach 
w czasie przeszłym i przyszłym.  
 

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

Robert i Agnieszka _zaplanowali_0 (planować / zaplanować)0 wycieczkę do Gdańska. 

Od zawsze chcieli zobaczyć to malownicze miasto. Bilety na pociąg Agnieszka 

_______________1 (kupować / kupić)1  już trzy tygodnie temu przez Internet. Robert 

_______________2 (rezerwować / zarezerwować)2 pokój w niedrogim hotelu, ale oboje 

_______________3 (zapominać / zapomnieć)3, że nie mają walizki. Ich stara walizka 

podczas ostatnich wakacji _______________4 (psuć się / popsuć się)4 i niestety musieli ją 

wyrzucić. Robert ubrał się więc i szybko _________________5 (iść / pójść)5  

do sklepu. Następnego dnia o tej samej godzinie będzie już chodził  

z Agnieszką po ulicach Gdańska. Rano oni _______________6 (wstawać / wstać)6 bardzo 

wcześnie, ponieważ już o 6:00 będą musieli być na dworcu. Pociąg _______________7 

(jechać / dojechać)7 do Gdańska ponad 4 godziny, więc Robert i jego żona będą mogli się 

jeszcze trochę przespać. Pierwszego dnia na pewno _________________8  

(widzieć / zobaczyć)8 Stare Miasto. Codziennie _________________9  

(zwiedzać / zwiedzić)9 też jakieś muzeum i chociaż jeden raz Agnieszka 

__________________10 (kąpać się / wykąpać się)10 w morzu.   
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7. Proszę zapytać o podkreśloną część zdania.  
_____ / 5 p. (5 x 1p.) 

 

0. A: Wiem o tym od Agaty. 

B: _ Od kogo _0 o tym wiesz? 

A: Od Agaty.  

 

1. A: Kocham babcię. 

B: ____________1 kochasz? 

A: Babcię. 

 

2. A: Codziennie myślę o rodzicach. 

B: ____________2 codziennie myślisz? 

C: O rodzicach.  

 

3. A: Nie lubię jeść owoców.  

B: ____________3 nie lubisz jeść? 

C: Owoców.  

 

4. A: Znalazłam klucze. 

B: ____________4 znalazłaś? 

C: Klucze. 

 

5. A: Mój tata jest znanym aktorem. 

B: ____________5 aktorem jest twój tata?  

C: Znanym.
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8. Proszę przekształcić zdania zgodnie z podanym przykładem. 
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 

0. Napiłbym się czarnej kawy.       (ochota) 
Mam ochotę na czarną kawę 
 

1. Naprawdę nie wiem, kim jest Anna Kowalska.     (nie znam) 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Afryka jest większym kontynentem niż Europa.     (od) 

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Rok temu pojechaliśmy do Włoch.      (być)  

 

________________________________________________________________________ 

 

4. Bigos to tradycyjne polskie danie.      (jest)  

 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Lubię muzykę klasyczną.       (interesować się)   

 

________________________________________________________________________ 
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TEST PODSTAWOWY A-2017 

9. Proszę uzupełnić tekst przyimkami z ramki zgodnie z podanym przykładem. 
Uwaga! Przyimki mogą być użyte tylko raz, a jeden z nich jest zbędny. 
 

_____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 
 

między;    przed;    w;    z;    po;    do;    o;    na;    obok;    ze;    ✓od;    u 

 

_ Od _0 września Adam uczy się _______1 nowej szkole. Jego tata zmienił pracę i cała 

rodzina musiała przeprowadzić się _______2 Łodzi do Warszawy. Niestety teraz Adam 

ma _______3 szkoły kilka kilometrów i codziennie musi wstawać _______4 6:00 rano. 

Najpierw je śniadanie, bierze prysznic i pakuje książki do plecaka. _______5 wyjściu  

z domu idzie 10 minut _______6 przystanek autobusowy. Autobusem jedzie 40 minut  

i wysiada _______7 parku, przez który musi przejść. Po drodze spotyka się  

______8 swoim nowym kolegą Bartkiem, który mieszka _______9 parkiem a szkołą.  

Po lekcjach koledzy umawiają się _______10 szkołą i idą na boisko zagrać w piłkę nożną. 

 

10. Proszę uzupełnić tekst spójnikami z ramki zgodnie z podanym przykładem. 
Uwaga! Spójniki mogą być użyte tylko raz, a jeden z nich jest zbędny. 
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 

chociaż… to…;  oraz;  ponieważ;  i;  ale;  żeby;  więc;  czy;  im… tym…;  że;  a;  ✓ aby  

 

W sobotę wstałam wcześnie rano, _ aby _0 wyjść z psem na spacer, pójść na targ 

_______1 zrobić zakupy. Tego dnia musiałam jeszcze posprzątać mieszkanie, _______2 

miała przyjechać do mnie moja przyjaciółka. Pogoda była nie najlepsza – świeciło słońce, 

_______3 wiał silny wiatr _____4 dlatego było chłodno. Bałam się, że się przeziębię, 

_______5 ubrałam się ciepło. Gdy tylko wyszłam z domu, zaczął padać deszcz. 

Żałowałam, _______6 nie wzięłam parasolki i zaczęłam zastanawiać się, _______7  

na pewno mam zamknięte okna. Nie miałam jednak czasu, _______8 wrócić do domu  

i to sprawdzić. _______9a byłam bliżej targu, ______9b deszcz padał coraz mocniej.  

Do domu wróciłam cała mokra, _______10 okna oczywiście były otwarte. 
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TEST PODSTAWOWY A-2017 

 

II. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO          _____ / 20 p. 

 

1. Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. 
 

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

Kraków 

 

Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców polskie miasto. 

Położone jest w południowej Polsce nad rzeką Wisłą. Kraków jest również jednym  

z najstarszych miast Polski. Pierwsze dokumenty, które potwierdzają jego istnienie 

pochodzą z 966 roku. Nie bez znaczenia jest rola, jaką pełnił Kraków w polskiej historii 

co najmniej od XII wieku. Do 1611 r. Zamek Królewski na Wawelu był siedzibą polskich 

królów, a do 1795 roku miasto formalnie pełniło rolę stolicy Polski. Dziś Kraków pełni 

funkcję między innymi centrum kulturalnego, edukacyjnego, naukowego i turystycznego.  

W 2000 roku Kraków jako pierwsze miasto z Polski oraz Europy Środkowo-

Wschodniej został Europejską Stolicą Kultury. W 2006 roku Kraków został wymieniony 

wśród 5 najbardziej popularnych miast Europy, a w 2007 roku uzyskał tytuł 

„najmodniejszego miasta świata” według amerykańskiej agencji internetowej Orbitz, 

która wyznacza trendy w światowej turystyce. Dzięki temu Kraków stał się popularny 

wśród zagranicznych turystów – szczególnie wśród osób z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Rosji. 

Główne atrakcje turystyczne Krakowa to oczywiście Zamek Królewski  

na Wawelu oraz  Stare Miasto z Rynkiem Głównym w centrum, z Sukiennicami, czyli 

zabytkowym budynkiem handlowym i z kościołem Mariackim – jednym  

z najważniejszych zabytków Polski. Nie można również zapomnieć, że Kraków  

to siedziba jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

Życie w Krakowie ma też wady. Położenie geograficzne powoduje,  

że miasto znajduje się w czołówce rankingu europejskich miast z najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzem. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 

roku Kraków został zakwalifikowany jako jedenaste najbardziej zanieczyszczone miasto 

Unii Europejskiej.1 

                                                 
1 Tekst powstał w oparciu o wiele artykułów z Gazety Wyborczej i portalu Magiczny Kraków. 
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0. Kraków jest miastem 

a) dużym; 

b) azjatyckim;  

c) małym. 

 

1. Kraków leży nad 

a) morzem;   

b) rzeką;  

c) wieloma jeziorami. 

 

2. Kraków przez wiele lat był siedzibą 

a) papieży; 

b) prezydentów;  

c) władców. 

 

3. Kraków był  

a) stolicą;  

b) zamkiem; 

c) pierwszym polskim miastem. 

 

4. Kraków został Stolicą Kultury jako 

a) pierwsze miasto europejskie;  

b) pierwsze miasto polskie; 

c) pierwsze miasto światowe. 

 

5. Agencja Orbitz to  

a) zagraniczna agencja internetowa; 

b) regionalna agencja internetowa; 

c) fundacja. 

 

6. Kraków cieszy się popularnością 

a) wśród Amerykanów;  

b) wśród Anglików;  

c) wśród Argentyńczyków. 

 

7. Główne atrakcje Krakowa to 

a) obiekty przyrodnicze;  

b) obiekty sakralne;  

c) obiekty architektoniczne. 

 

8. Rynek Główny jest częścią  

a) Starego Miasta;   

b) Wawelu;  

c) Sukiennic. 

 

9. Życie w Krakowie ma też 

a) zalety; 

b) plusy;  

c) minusy.  

 

10. Położenie geograficzne Krakowa  

a) jest malownicze; 

b) jest niekorzystne; 

c) jest strategiczne. 
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2. Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B zgodnie  
z podanym przykładem.  

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

A B 

0. udzielać  A. helikopterem  

1. lecieć B. wakacje 

2. znać C. odpowiedzi 

3. pisać  D. która jest godzina 

4. spędzać  E. do miasta 

5. wiedzieć F. po parku 

6. być G. coś na pamięć 

7. przeprowadzać się H. w dobrym nastroju  

8. robić I. język polski 

9. uczyć się  J. piórem 

10. biegać  K. zakupy 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

C           
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III.  PISANIE              _____ / 15 p. 

 

1. Proszę napisać 15 zdań na jeden z podanych tematów. 
_____ / 15p. 

 

1. Pani/Pana najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. 

2. Jaki jest Pani/Pana sposób na naukę przed egzaminem? 

3. Proszę napisać tekst, którego pierwsze słowa to: Jestem człowiekiem szczęśliwym, 

ponieważ… 

 

WYBIERAM TEMAT ……… 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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