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

1. Proszę zbudować zdania według wzoru / Utvořte věty podle vzoru: (4 b.) 

człowiek, ambitny, pracować, lubić - Człowiek, który jest ambitny, lubi pracować. 

ludzie, otwarci, nowe, sytuacje, lubić 

Ludzie, którzy są otwarci lubią nowe sytuacje. 

nie, lubić, osoba, spontaniczna, grać 

Osoba, która jest spontaniczna nie lubi grać. 

mieć, charyzmatyczna, osoba, silny, charakter 

Osoba, która jest charyzmatyczna ma silny charakter. 

nowe, człowiek, lubić, kontakty, towarzyski 

Człowiek, który jest towarzyski lubi nowe kontakty. 

 

2. Proszę uzupełnić tekst / Doplňte text: (7 b.) 

wieczorami, zawód, satysfakcja, łatwy, zarobki, odpowiedzialny, wakacje 

Ludzie myślą, że zawód nauczyciela jest łatwy i przyjemny, ale to nieprawda. Moja 

praca jest odpowiedzialna i nie zawsze daje satysfakcję, to zależy od uczniów. To 

fakt, mam dwa miesiące wakacji i ferie, ale moje zarobki nie są wysokie i muszę 

pracować wieczorami w domu. 

 

3. Proszę napisać podane w nawiasach czasowniki w czasie przeszłym / Napište 

slovesa uvedená v závorkách v minulém čase: (8 b.) 

Urodziłem się / urodziłam się (urodzić się) w 1978 roku w Krakowie. Mieszkaliśmy 

(my – mieszkać) z rodzicami w Nowej Hucie, bo mój ojciec, który pochodził 

(pochodzić) z Racławic, dostał (dostać) w latach 70. pracę w kombinacie. Moja mama 

przyjechała (przyjechać) do Krakowa z Nowego Targu. W 1968 roku też zaczęła 

(zacząć) pracować jako urzędniczka w Hucie imienia Lenina. Tam poznała (poznać) 

mojego ojca. Pobrali (pobrać) się dwa lata później.  

 

4. Proszę napisać słowami następujące daty lub nazwy miesięcy / Napište slovy data 

nebo názvy měsíců (druhého třetí nebo druhého března): (3 b.) 

 

Urodził się… 

02.03.1986 = drugiego trzeci / marca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego 

roku 

09.09.1967 = dziewiątego dziewiąty / września tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego 

siódmego roku 
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03.04.1993 = trzeciego czwarty / kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 

trzeciego roku 

 

 

5. Proszę przetłumaczyć / Přeložte: (7 b.) 

zarabiać  vydělávat  

wynagrodzić  odměnit / zaplatit někomu 

awans   povýšení / postup 

stolica   hlavní město 

drzewo  strom 

zazdrość  závist 

odkurzacz  vysavač 

 

6. Przoszę przetłumaczyć / Přeložte: (7 b.) 

vdát se   wyjść za mąż 

pojištění  ubezpieczenie 

pošta   poczta 

město   miasto 

les   las 

kočka   kot 

láska   miłość 

 

7. Proszę połączyć definicje z odpowiednimi słowami / Spojte definice s příslušnými 

slovy: (6 b.) 

1. Ma zawsze dużo dobrych pomysłów   f) a) wykształcony 

2. Skończył kilka kierunków studiów  a) b) smutny 

3. Lubi być z ludźmi    e) c) energiczny 

4. Wszystko robi szybko, ma dużo entuzjazmu c) d) zarozumiały 

5. Jest pesymistą     b) e) towarzyski 

6. Myśli, że jest najmądrzejszy na świecie  d) f) kreatywny 

 

8. Proszę porównać następujące elementy, używając podanych niżej przymiotników 

w stopniu wyższym / Porovnejte následující elementy, použijte níže uvedená 

přídavná jména v komparativu: (4 b.) 

stary, miły, długi, niski 

Prezydent miasta jest niższy / starszy niż wiceprezydent. 

Atmosfera tutaj jest milsza niż w tamtej kawiarni. 

Pałac Radziwiłłów jest starszy / niższy niż dom dyrektora fabryki. 

Aleja Waszyngtona jest dłuższa niż Aleja Wolności. 

 

9. Proszę podać formę przysłówka w stopniu wyższym / Uveďte správnou formu 

příslovce v komparativu: (4 b.) 

On mówi po polsku lepiej (dobrze) niż jego brat. 

Człowiek żyje dłużej (długo) niż sto lat temu. 
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Mamy więcej (dużo) problemów niż nasi dziadkowie. 

Przyroda cierpi bardziej (bardzo) niż dawniej. 

 

10. Proszę wstawić odpowiednią formę czasownika powinien / Napište vhodnou 

formu slovesa powinien: (3 b.) 

Za dużo palisz, powinieneś rzucić palenie! 

Ciągle kłócisz się z Magdą, nie powinnaś tego robić. 

Ciągle kłóce się z Magdą, a nie powinienem / powinnam tego robić. 

 

11. Proszę wybrać właściwą odpowiedź / Vyberte správnou odpověď: (7 b.) 

On często kłóci się  z przyjacielem  z przyjaciela  o przyjacielu. 

Troszczysz się ze swoją rodziną o swoją rodzinę swojej rodziny. 

Ufamy   nauczyciela  nauczycielowi  nauczycielem. 

Liczę   o tobie   na tobie  na ciebie. 

Odwzajemniamy przyjaźń  przyjaźnią  przyjaźni. 

Przyjaźnię się  z Piotra  Piotrem  z Piotrem. 

Myślicie często na przyjaciołach przyjaciółmi  o przyjaciołach. 

     


