
1 
 

Szkoły polskie B-2016 

 

I. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU                 ____/10p.(10x1p.) 

1.  Proszę wysłuchać tekstu, który zostanie odczytany dwa razy. Podczas słuchania 

 proszę wykonać poniższe zadanie. Proszę zaznaczyć, która informacja jest 

 prawdziwa (P), a która nieprawdziwa (N) i odpowiedzi przenieść odpowiednio do 

tabeli poniżej.  

 

Lp. Ku pokrzepieniu serc P N 

0. W dzieciństwie mieszkał z rodziną na Podlasiu. X  

1. Jego rodzina po utracie majątku na Podlasiu przeniosła się do Kielc.   

2. Tworzył swoje dzieła w nurcie pozytywizmu.   

3. Chętnie w powieściach ukazywał pełną chwały historię Polski.   

4. Pomimo badania licznych źródeł, nie stworzył powieści o średniowieczu.   

5. Napisał powieść o dwojgu dzieciach podróżujących po Afryce.   

6. Wiele z jego powieści zostało sfilmowanych w naszych czasach.   

7. W 1900 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla.   

8. W 1905 r. od rodaków otrzymał dworek i ziemię w okolicy Kielc.   

9. Znany był z pomocy udzielanej ofiarom II wojny światowej.   

10. Obecnie obchodzimy jubileusz 100-lecia śmierci Sienkiewicza.   

 

 

 

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

P           
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II. TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY     ____/40p.

     

1.  Proszę uzupełnić tekst, podanymi w nawiasach wyrazami w odpowiedniej 

   formie, dodając tam, gdzie to jest konieczne, właściwy przyimek. __/5p. (10x0,5p.) 

Każdy dzień w pracy … ze zwierzęciem … (zwierzę)
0 

W ramach projektu relaksowania zespołu pracowników szanghajska firma marketingowa 

pozwala ……………………………….……. (pracownicy)
1 

zabierać ze sobą ……..………..…………….……. 

(biuro)
2
 zwierzęta. Szef firmy, szukając …………………………………….... (sposób – l.mn.)

3
 

odstresowania pracowników, zaproponował, by w wybranym ……..………………………..……. (się)
4 

dniu zabierali ze sobą do pracy ………………………….…….………………………….……. (swój,-a,-e, zwierzę 

– l.mn.)
5;6

. Bardzo szybko okazało się, że inicjatywa daje świetne rezultaty. 

……………………….…………………. (Człowiek – l.mn.)
7
 nie tylko byli bardziej zrelaksowani, 

ale i nawiązywali silniejsze więzi …………………………………….……. (koledzy)
8 

z pracy. W 

przyszłości mają powstać w biurze specjalne miejsca zabawy i wypoczynku dla 

czworonogów.  …………………………..………………………………….……. (ten sukces)
9;10 

inne firmy w 

Chinach zaczęły rozważać przyjęcie podobnych zasad. 

http://kopalniawiedzy.pl/zwierzeta-biuro-praca-Zhao-Congchong-Szanghaj, 1.04.2016 

 

2.   Proszę uzupełnić tekst wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej 

formie. Liczebniki proszę napisać słowami.          ___/5p.(5x1p.)  

 

- Faceci potrafią godzinami rozmawiać o sporcie! 

- W … stu procentach…(100%)
0
 zgadzam się z tobą! Jeśli ……………………… ……………………………… 

(kilkanaście, mężczyzna)
1
 spotka się przy stole, to rozmowa zejdzie na pewno na temat 

sportu, ale znani mi panowie chętnie też rozmawiają tylko o ……………..………………….…
 

……………………………………………… (1; koleżanka)
2
 z firmy. ………………………………….………

 

………………………………………… (3.; temat)
3
 żywo dyskutowanym w męskim gronie są samochody.  

……………………………..………… ………………………………….……….………… (Wiele, marka)
4
 nawet nie znam, 

a oni godzinami mówią o prędkościach, koniach mechanicznych i lakierach. Po 

………..…………………………  ……………………………..……….……… (4, godzina)
5
 takiego towarzystwa 

można zostać ekspertem od motoryzacji! 

3. Proszę połączyć każdy czasownik z jednym z rzeczowników w odpowiedniej 

 formie. Każdy rzeczownik może być użyty tylko raz.                ___/5p.(10x0,5p.) 

 

organizacja;      aktor;      ptaki;       narzędzia;      zbiórka;       jezioro  

0. posługiwać się  –  narzędziami...… 

1. zakochać się w  - ……………………………………………..………………………..…………… 
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2. zarządzić   -………………………………………………………………..…….….……...………. 

3. odpoczywać nad - …………………………………………………………………..……………….….… 

4. dokuczać  - ………………………………………………………………………...…………..….. 

5. należeć do  - …………………………………………………………………………..………….…. 

 

4.  Proszę uzupełnić zdania podanymi w ramce frazeologizmami w odpowiedniej 

formie. Uwaga! Jeden z nich jest zbędny.            ___/5p.(5x1p.) 

                  

konie (z kimś) kraść;     zagrać w otwarte karty;     amen w pacierzu;     umywać ręce;    

mieć (z kimś) na pieńku;      w siódmym niebie;     chłop jak dąb. 

 

0.  Gdy ją poznał, był  …w siódmym niebie… . 

1. Bądź ze mną szczery! Czy możemy choć raz ………………………..…………………………………….….  ? 

2. To świetny kumpel, można z nim ……………….……………………………….……………………………...…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

3. Niby Antek to  …………..………………………………………………….. , a zemdlał na widok strzykawki! 

4. Nie chcę ………………………………………….………….…. ze wszystkimi twoimi kumplami z drużyny. 

5. Oni wkrótce wezmą ślub. To pewne jak  ………………………………..…………………………….……….…! 

 

5. Proszę uzupełnić ten fragment tekstu następującymi wskaźnikami zespolenia:

                    ____/5p.(10x0,5p.)    

aby; a; który,-a,-e; nie tylko …, lecz także; że; bo; chociaż …., to;  iż;  czyli;  więc;  ale. 

 

Inteligencja …..ale
0

…. sztuczna… 

          
Niedawno została rozegrana partia gry planszowej „go” pomiędzy komputerem …………….……..

1
 

człowiekiem, mistrzem tej gry. Ku zaskoczeniu wszystkich wygrał komputer... . Zaczęło się 

od tego, …………………..
2 

komputer pokonał nas w warcaby. Obecne programy grające w 

warcaby są na arcymistrzowskim poziomie, …………….……..
3
 człowiek nie ma szans z nimi 

wygrać. Maszyny pokonały nas,  ……………………….…..……..
4a 

pod względem pojemności pamięci, 

…………………………..
4b 

tempa przetwarzania informacji.  ………………….…..
5a 

zajmują się one 

przetwarzaniem otrzymanego surowca, informacji, ………………..
5b 

nie są kreatywne, nie mają 

intuicji. Człowiek w pewnym sensie jest artystą, ………………..
6
 właśnie do twórczości nie 

wystarczy umiejętność logicznego myślenia. Trudno wyobrazić sobie, ………………..
7
 komputer 

stworzył dzieło na miarę Pana Tadeusza... . Niewykluczone jednak, ………………..
8
 sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego będą mogły w przyszłości zastąpić roboty. Front wykorzystania 

sztucznej inteligencji nieustannie się poszerza, ………………..
9 

i to jest możliwe. Wydawało się, 
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że tylko nauki ścisłe mogą być wspierane przez programy, ……………….. 
10 

wykorzystują 

sztuczną inteligencję. Ale już dziś maszyny potrafią same się uczyć. 

http://www.rp.pl/Wiadomosci/303099870-Komputer-nie-stworzy-Pana-Tadeusza.html#ap-1;  9.03.2016 

 

6.  Proszę od podanych czasowników utworzyć rzeczowniki i użyć ich w 

odpowiedniej formie.            ___/5p.(5x1p.)  

 

Różne oblicza … uzależnień …(uzależnić – l.mn.)
0 

Grupa holenderskich i amerykańskich projektantów zaproponowała …………………………….……..….
1
 

(rozwiązać) dla osób z nomofobią, czyli lękiem przed ………………………………………..….… 
2
 

(pozbawić) telefonu komórkowego. Urządzenie nazwane „noPhone” to prostokątny kawałek 

plastiku o wadze i wymiarach prawdziwego telefonu. Wygląda i przypomina w dotyku 

smartfon, ale na tym podobieństwa się kończą.  Wiele osób jest skłonnych do ciągłej 

…………………….……………….
3 

(koncentrować) uwagi na urządzeniach przenośnych, a nie na 

otaczających ich ludziach. Nie są świadomi uzależnienia od ………………………………………..….… 
4 

(trzymać) telefonu. Teraz jest dla nich ……………………….…….… 
5 

(pomóc). „NoPhone” pozwala 

im się uspokoić, działa jak placebo. 

http://kopalniawiedzy.pl/noPhone-nomofobia-telefon-komorkowy-smartfon-uzaleznienie-placebo-Ingmar-

Larsen; 26.08.2014 

 

7.   Proszę w wolne miejsca wpisać właściwe czasowniki. Uwaga! Jeden czasownik 

jest zbędny. Każdy czasownik może być użyty tylko raz.                 __/5p.(5x1p.) 

 

zapalić;    wypalić;     rozpalić;    spalić;    dopalić;    podpalić;     przypalić. 

 

0.    Coś brzydko pachnie! Musiały się  … przypalić … ziemniaki! 

1. Trzeba ………………………………………………… ognisko i upiec kiełbaski. 

2. Czy możesz ……………………………………….. wszystkie listy, które ci przysłałam? 

3. Ciemno tu! Czy mogłabyś ……………………………………………….. światło? 

4. Chyba, zwyczajem Indian, musimy ………………………..……………….. ze sobą fajkę pokoju! 

5. To nie był przypadek. Ktoś musiał celowo ……………………………………….. ten budynek. 

8.  Proszę wybrać z ramki antonimy, które najlepiej będą pasowały do podanych 

 wyrażeń i użyć ich we właściwej formie. Uwaga! Jeden wyraz jest zbędny. 

        __/5p.(5x1p.) 

 

miękki;     młody;    łagodny;    świeży;    ugotowany;    nowy;     głupi 

 

0. mądra dziewczyna - głupia dziewczyna 

1. stary człowiek – ……………………………………..….. człowiek 

2. stary sweter  – …………………………..……………. sweter 

3. stary chleb   – …………………………....…………..  chleb 

4. surowy nauczyciel  – ………………………………………..  nauczyciel 

5. surowy ziemniak  – …………………………..…………….. ziemniak 

http://www.rp.pl/Wiadomosci/303099870-Komputer-nie-stworzy-Pana-Tadeusza.html#ap-1
http://kopalniawiedzy.pl/noPhone-nomofobia-telefon-komorkowy-smartfon-uzaleznienie-placebo-Ingmar-Larsen,20913
http://kopalniawiedzy.pl/noPhone-nomofobia-telefon-komorkowy-smartfon-uzaleznienie-placebo-Ingmar-Larsen,20913
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III. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO    ____/10p.(10x1p.) 

1. Proszę uzupełnić luki w tekście, wybierając najlepszą spośród podanych możliwości. 

Dania – … B0 … szczęścia 
 

W tym roku w rankingu najszczęśliwszych narodów świata Duńczycy wyprzedzili 

wszystkich. Na 157 krajów Polska znalazła się  ………………………………….
1 

na 57. miejscu, tuż za 

Rosją. Ranking został opublikowany przed Światowym Dniem Szczęścia Narodów 

Zjednoczonych ………………………………….
2 

20 marca. Zestawienie ………………………………….
3 

się na 

„twardych" danych, takich jak dochód, dostępność opieki społecznej, przewidywana 

………………………………….
4
 życia, a także na kryteriach „miękkich", które oceniają osoby biorące 

udział w ankietach. Samych twórców raportu ………………………………….
5 

zagadka nieustającego 

samozadowolenia Duńczyków. Wygrali ranking w 2013, a w 2015 roku zajęli trzecie miejsce. 

………………………………….
6 

wszystko jest jasne – to kraj dość …………….………………………….
7
, z 

opiekuńczą administracją i dobrze finansowaną służbą zdrowia. Ma też wysokie podatki! Ale 

przyczyna może być inna. Badacze …………….………………………….
8
, że za duńskie szczęście 

odpowiadają... geny. Im bardziej różni się genetycznie jakaś społeczność od Duńczyków, tym 

niższy jest odczuwany przez ten naród …………….………………………….
9
. Duńczycy cieszą się z 

tego, co mają. I nie mają wielkich …………….………………………….
10

. Co my możemy zrobić? 

Raport poleca powołanie Ministerstwa Szczęścia. Sama myśl o kandydatach na ministra 

powinna poprawić nam humor! 

http://www.rp.pl/Styl-zycia/303179865-Dania---kraina-szczescia.html#ap-2; 17.03.2016 

0. A. województwo B. kraina C. powiat D. miasto 

1. A. dopiero B. pomimo C. aczkolwiek D. potem 

2. A. spadającym B. popadającym C. przypadającym  D. podpadającym 

3. A. spiera B. opiera C. wzbiera D. zapiera 

4. A. wysokość  B. wielkość C. ilość D. długość  

5. A. zgaduje B. zalewa C. wynika D. nurtuje 

6. A. Na pozór B. Na przekór C. Na zabój D. Na wzór 

7. A. niezamożny B. wielmożny C. zamożny D. pobożny 

8. A. podejrzewają B. przeglądają C. dojrzewają D. przyglądają 

9. A. pobyt B. dobrostan C. stan D. byt 

10. A. dociekań B. poszukiwań C. wyczekiwań D. oczekiwań 

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

B           

 

 

http://www.rp.pl/Styl-zycia/303179865-Dania---kraina-szczescia.html#ap-2
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IV. WIEDZA O LITERATURZE I JĘZYKU POLSKIM   ____/25p. 

1.  Proszę dopasować do autora tytuł jego dzieła. Uwaga! Pośród podanych dwa są 

zbędne.                ___/5p.(5x1p.)

                      

 Autor   Tytuł utworu 

0. Henryk Sienkiewicz 0. Janko Muzykant 

1. Adam Mickiewicz A.  

2. Jan Chryzostom Pasek B.  

3. Jan Kochanowski C.  

4. Stefan Żeromski D.  

5. Tadeusz Borowski E.  

 

Pamiętniki;     Bogurodzica;     Pożegnanie z Marią;     Romantyczność;     Treny;  

Granica;     Przedwiośnie;       Janko Muzykant; 

 

2. Proszę podać, jakie więzi rodzinne łączą wymienione poniżej osoby? Należy 

wybrać właściwy rzeczownik z ramki i dostosować formę. Dwa są zbędne.     ___/5p. 

ojciec;     matka;     syn;     córka;      stryj;     ciotka;     siostra;      brat 

 

0. Kain dla Abla to …… brat…. . 

1. Balladyna i Alina to …………………………………………………………..……………………….…………….…....… 

2. Antek dla Macieja Boryny to …………………………………………………………..……………………………… 

3. Sędzia Soplica dla Tadeusza to …………………………………………………………..…………………………… 

4. Rejent Milczek dla Wacława to …………………………………………………..………..………….……...……… 

5. Danusia dla Juranda to ……………………………………..…………………………………………………………….. 

 

 

3.   Proszę zaznaczyć w tabeli prawidłową odpowiedź.                  __/10p.(10x1p.) 

 

0.  Mazurek Dąbrowskiego – obecny hymn Polski pierwotnie nosił tytuł: 

a)  Pieśń filaretów; 

b)  Pieśń Legionów Polskich we Włoszech; 

c)  Pieśń powstańców kościuszkowskich. 

 

1.  Wśród typów zdań podrzędnie złożonych są: 

a)  przydawkowe, orzecznikowe, dopełnieniowe; 

b)  synonimiczne, wynikowe, podmiotowe; 

c)  łączne, podmiotowe, okolicznikowe. 
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2. Elegia (z gr. elegeia) oznacza:  

a) pieśń żałobną; 

b) pieśń weselną; 

c) pieśń biesiadną. 

 

3. Poetami Wielkiej Emigracji we Francji byli: 

a) Adam Mickiewicz, Ignacy Krasicki, Cyprian K. Norwid; 

b) Adam Mickiewicz, Ignacy Krasicki, Juliusz Słowacki; 

c) Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Cyprian K. Norwid. 

 

4. Przekonanie, że jeden naród zdolny jest zbawić całą ludzkość, to: 

a) towianizm; 

b) mesjanizm; 

c) manieryzm. 

 

5. Do przedstawicieli dwudziestolecia międzywojennego zaliczamy: 

a) Leopolda Staffa, Adama Asnyka, Kazimierza P. Tetmajera; 

b) Juliana Przybosia, Leopolda Staffa, Kazimierza Wierzyńskiego; 

c) Juliana Przybosia, Leopolda Staffa, Józefa I. Kraszewskiego. 

 

 6. Cytat „Miałeś, chamie, złoty róg” pochodzi z utworu: 

a) Balladyna 

b) Chłopi 

c) Wesele 

 

7. Dyndalski z Zemsty Aleksandra Fredry irytował swego pana, bo: 

a) pisał list szybko i poganiał Cześnika; 

b) pisał list szybko, ale robił błędy; 

c) pisał list powoli, robił błędy i kleksy. 

 

8. Akcja Quo vadis Henryka Sienkiewicza rozgrywa się w: 

a) Egipcie; 

b) Rzymie; 

c) Judei. 
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9. Rok 1891 przyjmuje się za początek:  

a) romantyzmu; 

b) pozytywizmu; 

c) Młodej Polski.  

             

10. Nagrodę Nobla dla Polaków do tej pory przyznano w  4 dziedzinach: 

a) chemia, fizyka, literatura i nagroda pokojowa; 

b) chemia, fizyka, literatura i medycyna;  

c) fizyka, literatura, medycyna i nagroda pokojowa. 

 

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

b           

 

4.  Proszę dopasować terminy z ramki poniżej do podanych w tabeli definicji.  

                __/5p.(5x1p.) 

 epitet;     przerzutnia;       antyteza;       wulgaryzm;      enumeracja;       retrospekcja 

 

 

 

 

 

 

 termin definicja 

0. epitet wyraz określający rzeczownik 

1. 
 

zestawienie w jedną całość treściową dwóch przeciwstawnych 

określeń, np. cisza hałasu; 

2.  
wymienianie w tekście kolejnych elementów pewnej całości w 

celu zwrócenia na coś uwagi, np. Szybko, zbudź się, szybko, 

wstawaj; 

3.  
przeniesienie części zdania z jednego wersu do następnego w 

celu podkreślenia znaczenia wyrażenia; 

4.  
wyraz, wyrażenie lub zwrot nieprzyzwoity, ordynarny; bywa 

czasem stosowany jako zabieg stylistyczny; 

5.  
np. w powieści to przywoływanie zdarzeń wcześniejszych niż 

moment rozpoczęcia fabuły; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antyteza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenie_(frazeologia)


9 
 

Szkoły polskie B-2016 

 

V. PISANIE          _____/15p. 

Proszę wybrać jeden z podanych tematów i napisać tekst zawierający 15 zdań. 

1. Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego w błędzie trwać – proszę skomentować 

myśl Cycerona i wyrazić swoją opinię. 

2. Jaka książka według Pani/Pana byłaby najlepszą lekturą na wakacje? Dlaczego? 

3. Co Pani/Pana zdaniem może być w życiu źródłem szczęścia? Proszę wyrazić swój sąd. 

WYBIERAM TEMAT NR …………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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