
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

 
Studijní program: B7310 Filologie 

 
Studijní obor: Polský jazyk a literatura 
Prezenční forma studia 

Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

Test z polského jazyka – varianta A 
 
Część A 
 
1. Proszę wskazać liczbę województw obecnego podziału administracyjnego Polski [2 
pkt]: 
a. 17 
b. 16 
c. 14 
d. 19 
 
2. Proszę wskazać, jakich miast dotyczy określenie Trójmiasto [2 pkt]: 
a. Katowice, Gliwice, Sosnowiec 
b. Kraków, Wrocław, Warszawa 
c. Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg 
d. Gdańsk, Gdynia, Sopot 
 
3. Tzw. rozbiory Polski nastąpiły kolejno w latach [2 pkt]: 
a. 1772, 1794, 1795 
b. 1770, 1774, 1775 
c. 1772, 1793, 1795 
d. 1772, 1773, 1775 
 
4. Krzysztof Kieślowski to [2 pkt]: 
a. aktor 
b. reżyser 
c. fizyk 
d. malarz 
 
5. Tylko jedna postać nie była polskim muzykiem (kompozytorem), która [2 pkt]: 
a. Juliusz Słowacki 
b. Stanisław Moniuszko 
c. Fryderyk Chopin 
d. Ignacy Jan Paderewski  
 
6. Papież Jan Paweł II urodził się jako [2 pkt]: 
a. Stefan Wyszyński 
b. Jerzy Popiełuszko 
c. Józef Glemp 
d. Karol Wojtyła 
 
7. Za patrona Polski bywa najczęściej uważany [2 pkt]: 



a. Św. Wojciech 
b. Św. Jerzy 
c. Św. Szczepan 
d. Św. Franciszek 
 
8. Na podstawie krótkiego fragmentu opisu proszę wskazać o kogo chodzi [2 pkt]: 
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. Tutaj 
także został członkiem Komitetu Strajkowego i w sierpniu 1980 r. był jednym z organizatorów i 
przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej. Jako jeden z przedstawicieli NSZZ Solidarność był w 1988 
r. współorganizatorem kolejnego strajku w Stoczni Gdańskiej, który zakończył się ugodą z polskim 
rządem i rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. W 1983 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W latach 
1990-1995 sprawował urząd Prezydenta RP. 
 
a. Tadeusz Mazowiecki 
b. Lech Wałęsa 
c. Adam Michnik 
d. Aleksander Kwaśniewski 
 
9. Proszę wskazać przedstawiciela polskiego pozytywizmu [2 pkt]: 
a. Czesław Miłosz 
b. Władysław Reymont 
c. Henryk Sienkiewicz 
d. Kazimierz Przerwa Tetmajer 
 
10. Proszę wskazać prawidłową chronologiczną kolejność podanych nurtów literackich 
w literaturze polskiej [2 pkt]: 
a. Romantyzm – Pozytywizm – Dwudziestolecie Międzywojenne – Młoda Polska 
b. Młoda Polska – Pozytywizm – Romantyzm – Dwudziestolecie Międzywojenne 
c. Pozytywizm – Romantyzm – Dwudziestolecie Międzywojenne – Młoda Polska 
d. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska – Dwudziestolecie Międzywojenne 
 
11. Historycznie pierwsza stolica Polski to [2 pkt]: 
a. Gniezno 
b. Kraków 
c. Warszawa 
d. Lwów 
 
12. Do grupy języków zachodniosłowiańskich nie należy [2 pkt]: 
a. język czeski 
b. język słoweński 
c. język polski 
d. język słowacki 
 
13. Królowie elekcyjni to [3 pkt]: 
a. królowie, na których przechodził tron w wyniku dziedzictwa  
b. królowie z dynastii Jagiellonów 
c. królowie, ktorzy zyskali tron w wyniku zwycięskiej wojny 
d. królowie wybierani przez sejm 
 
14. W podanym zestawieniu nie powinien znaleźć się jeden wyraz, proszę zaznaczyć 
który [2 pkt]: 
a. barszcz  b. oscypek  c. krupnik  d. żurek 
 



Część B 
 
15. Proszę przetłumaczyć z języka polskiego na język czeski podane wyrazy: 
a. puszcza – prales         [3 pkt] 
b. czerstwa bułka – tvrdá / stará… houska      [3 pkt] 
c. puszka – plechovka         [3 pkt]  
d. komórka – buňka         [3 pkt] 
 
16. Proszę do zaznaczonych wyrazów w poszczególnych zdaniach wskazać z poniższej 
listy jeden wyraz, w danym kontekście, o zupełnie innym znaczeniu: 
 
Na drogach często zdarzają się tragiczne wypadki. [3 pkt] 
a. okropne  b. straszne  c. nieszczęśliwe  d. globalne 
 
Polskie Koleje Państwowe zapewniają transport węgla kamiennego. [3 pkt]  
a. przewóz   b. przekaz    c. dostawę  d. dowóz  
 
Pisarz przedstawia w noweli życie polskiej wsi. [3 pkt]  
a. opisuje  b. odtwarza  c. odzwierciedla  d. ogranicza 
 
17. Proszę uzupełnić krótkie dialogi (do każdego pytania dopasować odpowiednią 
odpowiedź z poniższej listy): 
 
1. O której spotkamy się w kawiarni? – C     [3 pkt]   
         
2. Dzień dobry, czy jest świeże pieczywo? – D     [3 pkt] 
             
3. Przepraszam, jak dojechać do ratusza? – E     [3 pkt] 
 
4. Gdzie znajdę adres Państwa firmy? – B     [3 pkt] 
 
5. Zosiu, czy już rozmawiałaś z kierownikiem? – A    [3 pkt] 
 
a. Tak, spotkałam go wczoraj na korytarzu.  
b. Na pewno można go znaleźć w książce telefonicznej. 
c. Punktualnie o godzinie czternastej. 
d. Nie, niestety, już nie ma. 
e. Proszę wsiąść do tramwaju nr 2, pojechać dwa przystanki i zaraz skręcić w prawo. 
 
18. Proszę wskazać, które z podanych zdań są poprawne (w poszczególnych parach 
proszę wybrać poprawne zdanie w języku polskim): 
 
a. W pociągu jest tylko jedna osoba. vs. b. V pociągu jest tylko jedna osoba. [4 pkt] 
 
a. Czym szie zajmujesz?  vs. b. Czym się zajmujesz?   [4 pkt] 
 
a. Polacy jechali nad morze.    vs. b. Polacy jechały nad morze.  [4pkt] 
 
a. Bolą mnie zęby.   vs. b. Bolą mnie zemby.   [4 pkt] 
 
a. Dzieci ćitają bajkę.   vs. b. Dzieci czytają bajkę.   [4 pkt] 
 



19. Proszę wstawić podane wyrażenia idiomatyczne do pustych miejsc. Za prawidłową 
odpowiedź 3 pkt: 
 
nie kiwnął palcem w bucie / umrzeć z nudów / przeszło do historii / zaczerpnąć powietrza / dotrzymał 
słowa 
 
a. Obiecał matce, że przestanie palić i __dotrzymał słowa__ – od tego dnia nie zapalił ani jednego 
papierosa.  
 
b. Strasznie tu duszno! Wyjdźmy na balkon __zaczerpnąć powietrza__ . 
 
c. Tu naprawdę nie ma co robić – można __umrzeć z nudów___ . 
 
d. To wydarzenie było tak niezwykłe, że ___przeszło do historii___ . 
 
e. Piotr stale narzeka, że ma mało pieniędzy, ale ___nie kiwnął palcem w bucie___ , żeby gdzieś 
zarobić więcej.  
 
 
 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo 
její části:  
písemný test celkem: 100 bodů (za nesprávné odpovědi nebyly strhávány body) 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 7 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 82,29 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,56 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
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