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Celkem lze získat maximálně 60 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 40 bodů.  

1. Proszę przetłumaczyć pytania i odpowiedzieć / Přeložte otázky a odpovězte: (6 b.) 

Kolik je hodin? Która jest godzina? Jest pierwsza, druga, trecia, dwudziesta 

pierwsza, wpół do dziewiątej, za pięć szósta, piętnaście po siódmej, dwadzieścia po 

czwartej, szesnasta dwadzieścia itp. 

Jak se jmenuješ? Jak masz na imię? Mam na imię ... / Jak się nazywasz? Nazywam 

się…  

Kolik máš let? Ile masz lat? Mam … lat/lata. 

 

2. Proszę wpisać czasownik w czasie teraźniejszym / Doplňte sloveso v přítomném 

čase: (4 b.) 

Ty pijesz kawę. (pić) 

Czy oni lubią czytać? (lubić) 

(Ja) Często chodzę do teatru. (chodzić) 

My mamy problem. (mieć) 

 

3. Proszę wpisać formy biernika lub narzędnika / Uveďte správný tvar 4. nebo 7. 

pádu: (18 b.) 

On lubi polski boks (polski boks). 

Mam duży dom (duży dom). 

Interesujesz się muzyką klasyczną (muzyka klasyczna)? 

Czy on jest dobrym poetą (dobry poeta)? 

Widzę twojego młodszego brata (młodszy brat). 

Lubię muzykę jazzową (muzyka jazzowa). 

Anna i Agnieszka są sympatycznymi Polkami (sympatyczna Polka). 

Lubię polskie kino (polskie kino). 

Czy jesteście ambitnymi studentami (ambitny student)? 

 

4. Proszę przetłumaczyć na czeski / Přeložte do češtiny: (7 b.) 

kuzyn  bratranec 

pięć  pět 

ciastko  zákusek / buchta / sušenka 

puszka  konzerva / plechovka 

mięso  maso 

jabłko  jablko 
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sąsiad  soused 

 

5. Proszę przetłumaczyć na polski / Přeložte do polštiny: (6 b.) 

kalhoty spodnie 

rodiče  rodzice 

káva  kawa 

osm  osiem 

tančit  tańczyć 

nemocný chory 

 

6. Proszę zamienić bezokolicznik na formę czasu przeszłego (aspekt niedokonany) / 

Změňte infinitiv na správnou formu minulého času (nedokonavá slovesa): (6 b.) 

Marta była wczoraj w kinie. (być) 

Bartek wczoraj nie pracował. (pracować) 

One nic nie wiedziały. (wiedzieć) 

Trzy lata temu jeszcze nie (ja) umiałem/umiałam mówić po polsku. (umieć) 

W niedzielę (my) spaliśmy do dwunastej w południe. (spać) 

Gdzie (ty) mieszkałeś/mieszkałaś pięć lat temu? (mieszkać) 

 

7. Proszę wybrać odpowiednią formę / Vyberte správnou formu: (7 b.) 

Nie lubię  ser żółty   sera żółtego    serę żółtą. 

Marek bardzo lubi  czytać    podróżować    interesować się    po Europie. 

On jest   dobrym ojcem   dobry ojciec   dobrą ojcą. 

Ona ma  jeden babciego   jeden babcia    jedną babcię. 

Skąd   być    sesz    jesteś ? 

Idziemy do dobrego restaurantu  dobrą restaurację   dobrej restauracji. 

Kupuję kostkę  masło    masła   maseł. 

 

8. Proszę uzupełnić zdania czasownikiem być w czasie przyszłym / Doplňte do vět 

sloveso být v budoucím čase: (6 b.) 

Oni będą oglądać telewizję. 

Do której (ty) będziesz jutro pracować? 

W weekend Beata i Monika będą grać w tenisa. 

W niedzielę (ja) będę odpoczywać. 

Czy (wy) będziecie sprzątać w sobotę? 
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Jutro Paweł będzie w Warszawie. 


