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

1. Proszę uzupełnić zdania / Doplňte věty: (6 b.) 

Na urlopie Marek nie będzie musiał (musieć) wstawać o szóstej rano. Będzie mógł 

(móc) spać tak długo, jak będzie chciał (chcieć). Anna i Wanda planują studiować w 

Anglii za dwa lata. Będą musiały (musieć) dużo się uczyć angielskiego i nie będą 

mogły (móc) chodzić tak często na imprezy, jak będą chciały (chcieć). 

 

2. Proszę przetłumaczyć / Přeložte: (8 b.) 
náměstí  rynek / plac 

ložnice  sypialnia 

bydlet  mieszkać 

leden  styczeń 

nos  nos 

skříň  szafa 

plavat  pływać 

narozeniny urodziny 

 

3. Proszę przetłumaczyć / Přeložte: (8 b.) 
wschód východ 

łazienka koupelna 

dom  dům 

wiosna  jaro 

ząb  zub 

zimny  studený 

termometr teploměr 

urlop  dovolená 

 

4. Proszę zdecydować, która forma jest poprawna / Rozhodněte, která forma je 

správná: (8 b.) 

Marek był w   sklepu   sklepie   sklepem. 

Zakopane leży na  południu Polski południe Polski południu Polska. 

Nigdy nie mówił źle o  szefem   szefa   szefie. 

Proszę skręcić   do prawa  na prawo  w prawo. 

Jadę    do kolegy  do kolegi  ke kolegowi. 

Jestem    na piwu  na piwie  w piwie. 

Śpię    na pościeli  na łóżku  na szafie. 

Rower trzymam  w kuchni  w sklepie  w piwnicy. 

  

5. Proszę uzupełnić zdania czasownikami w trzybie rozkazującym / Doplňte věty 

pomocí rozkazovacího způsobu: (8 b.) 

Ewo, idź (iść) do cukierni i przynieś (przynieść) 10 ciastek. Panie Kowalski, niech pan 

napisze (napisać) list. Marylo, chodź (chodzić) tu do mnie. (My) jedzmy (jeść) teraz 

obiad. (Wy) wytrzyjcie (wytrzeć) buty, kiedy wchodzicie do domu. Ryśku, wracaj 

(wracać) prędko z pracy do domu. Panie inżynierze, niech pan zabierze (zabrać) ze 

sobą to sprawozdanie. 
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6. Proszę uzupełnić podane zdania odpowiednią formą czasownika chcieć w trybie 

przypuszczającym / Doplňte uvedené věty správnou formou slovesa chtít 

v rozkazovacím způsobu: (5 b.) 

(Ja) chciałabym / chciałbym przeczytać tę książkę, ale nie mam czasu. 

Ula chciałaby pójść na imieniny do koleżanki, ale nie ma nowej sukienki. 

Marek chciałby zaprosić Kingę, ale ona nie ma ochoty. 

Marysia i Kasia chciałyby śpiewać w chórze, ale nie mają talentu muzycznego. 

(Wy – rodzaj męskoosobowy) chcielibyście mieć same dobre oceny w szkole, ale się 

nie uczycie. 

7. Proszę odpowiedzieć na pytania / Odpovězte na otázky: (3 b.) 

Dokąd jedziesz na wakacje? 

Jeżdżę do /nad / w… 

Do kogo często dzwonisz? 

Często dzwonię do… 

W jakich górach byłeś/byłaś ostatnio? 

Ostatnio byłem / byłam w… 

 

8. Proszę uzupełnić zdania formą przymiotnika lub przysłówka / Doplňte věty 

pomocí přídavného jména nebo příslovce: (4 b.) 

Dziś jest ciepło (ciepły / ciepło), ale wczoraj było zimno (zimny / zimno). 

To był deszczowy (deszczowy / deszczowo) dzień. 

Polacy mówią bardzo szybko (szybki / szybko). 

 

9. Proszę uzupełnić brakujące litery / Doplňte chybějící písmena: (4 b.) 

Oczy – uszy – ręce – nogi. 

Usta – język – zęby. 

Oko – brwi – rzęsy. 

Katar – kaszel – gorączka. 

 

10. Proszę uzupełnić zdania czasownikami w czasie przeszłym (aspekt niedokonany 

lub dokonany) / Doplňte do vět slovesa v minulém čase (slovesa dokonavá nebo 

nedokonavá): (6 b.) 

Marek często spóźniał się (spóźniać się / spóźnić się) do szkoły. 

Wczoraj nagle ktoś zapukał (pukać / zapukać) do drzwi. 

Marzena zaczęła wczoraj uczyć się (uczyć się / nauczyć się) do egzaminu. 

Joanna często pisała (pisać / napisać) listy do przyjaciół. 

Najpierw (oni) posprzątali (sprzątać / posprzątać) mieszkanie, a potem przyszli (iść / 

przyjść) do nich goście. 


