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Test z polského jazyka – varianta A 

 

Część A 

 

1. Pierwszą (niższą) izbę polskiego parlamentu stanowi [2 pkt]: 

 

a. Senat 

b. Rada Ministrów 

c. Sejm 

d. Konwent Seniorów 

 

2. Proszę wskazać, jakich miast dotyczy określenie Trójmiasto [2 pkt]: 

 

a. Katowice, Gliwice, Sosnowiec 

b. Gdańsk, Gdynia, Sopot 

c. Kraków, Wrocław, Warszawa 

d. Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg 

 

3. Największą jednostką administracyjną terytorialnego podziału Polski to [2 pkt]: 

 

a. gmina 

b. powiat 

c. województwo 

d. sołectwo 

 

4. Na podstawie krótkiego fragmentu opisu proszę wskazać, o jakie miasto chodzi [2 

pkt]: 

 

Miasto to położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo długą i 

skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r. przez trzech braci, 

synów słowiańskiego króla. W rzeczywistości zalążkiem dzisiejszego miasta jest Góra 

Zamkowa, gdzie najstarsze ślady osadnictwa sięgają VI-V wieku p.n.e. Z XIV wieku 

zachowała się kamienna Wieża Piastowska, która jest pozostałością zamku. Tarcze z reliefem 

godła piastowskiego na narożnych blankach wykonano w warsztacie Piotra Parleřa, 

najwybitniejszego z rodu niemieckich architektów i rzeźbiarzy działających w XIV i XV w. 

m. in. w Czechach i Austrii.  

 

Odpowiedź:.................................... 

 

 



5. Z jakim państwem Polska nie graniczy [2 pkt]: 

 

a. Białoruś 

b. Litwa 

c. Niemcy 

d. Łotwa   

 

6. Osada Biskupin kojarzy się Państwu z [2 pkt]: 
 

a. miejscem bitwy polsko-ruskiej w 1021 r. 

b. pierwszą siedzibą biskupów polskich 

c. fabryką samochodów osobowych 

d. wykopaliskami archeologicznymi z okresu brązu 

 

7. Grunwald to [2 pkt]: 

 

a. pas przygraniczny między Polską i Niemcami 

b. dawna stolica Polski 

c. miejsce bitwy Polaków z Zakonem Krzyżackim 

d. miejsce podpisania Unii polsko-litewskiej 

 

8. Konstytucja 3 Maja, pierwszy tego typu dokument w Europie, podpisana została w 

roku [2 pkt]: 

 

a.1772 

b.1791 

c.1795 

d.1830 

 

9. W każdym z podanych zestawień czterowyrazowych nie powinien znaleźć się jeden 

wyraz, proszę zaznaczyć który [Za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt]: 

 

a. cena  b.towar  c. wystawa  d. VAT  [2 pkt] 

a. jezdnia b. oferta c. zamówienie  d. dostawa  [2 pkt] 

a. gmina b. fabryka c. państwo  d. województwo [2 pkt] 

 

Część B 

 

10. Proszę przetłumaczyć z języka polskiego na język czeski podane wyrazy: 

 

a. cena rynkowa –         [2 pkt] 

b. doświadczenia –          [2 pkt] 

c. nieruchomości –          [2 pkt] 

d. polisa –           [2 pkt] 

e. utarg –           [2 pkt] 

f. tanio –          [2 pkt] 

 

11. Proszę do zaznaczonych wyrazów w poszczególnych zdaniach znaleźć jeden wyraz o 

podobnym znaczeniu (synonim): 

 



Moja siostra Kasia oszczędza pieniądze na wycieczkę do Włoch. [2 pkt] 

 

a. marnuje  b. odkłada  c. ostrzega  d. wydaje 

 

Promocja nowej marki kosmetyków wypadła świetnie. [2 pkt]  

 

a. problematyka  b. propozycja   c. produkcja   d. reklama  

 

Polski rząd uważa za swój priorytetowy cel budowę autostrad. [2 pkt] 

 

a. główny  b. zawodowy  c. pasywny  d. humorystyczny 

 

12. Proszę wskazać, które z podanych zdań w poszczególnych parach jest poprawne: 

 

a. W pociągu jest tylko jedna osoba. vs. b. V pociągu jest tylko jedna osoba. [3 pkt] 

 

a. Czim się zajmujesz?  vs. b. Czym się zajmujesz?   [3 pkt] 

 

a. Polacy jechali nad morze.  vs. b. Polacy jechały nad morze.  [3 pkt] 

 

a. Bolą mnie zęby.   vs. b. Bolą mnie zemby.   [3 pkt] 

 

a. Dzieci lubią czytat bajki.  vs. b. Dzieci lubią czytać bajki.  [3 pkt] 

 

13. Proszę przetlumaczyć podane zdania z języka czeskiego na język polski. Za 

poprawne tłumaczenie każdego poszczególnego zdania 4 pkt: 

 

a. Dnes Vám pošleme doporučený dopis. – _______________________________________ 

 

b. Máme nový bankovní účet. – ________________________________________________ 

 

c. Jsme pojištěni. – __________________________________________________________ 

 

d. Potřebuji více času. – ______________________________________________________ 

 

e. V příloze zasíláme naši nabídku. – ____________________________________________ 

 

14. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na zadane niżej pytania (prawidłową 

odpowiedź proszę zaznaczyć ). Za każdą prawidłową odpowiedź 3 pkt: 

Zakupy w internecie 

Europejski handel w internecie rośnie jak na drożdżach, już trzy lata temu można go było 

porównać do amerykańskiego. Gorzej jest z sieciowymi zakupami poza granicami danego 

kraju – cała Europa ma z tym kłopot. Europejski rynek e-commerce skupia się właściwie na 

trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji, które łącznie odpowiadają za 70 

procent generowanych obrotów. Jednak także Polska radzi sobie świetnie, szczególnie jako 

nowy kraj Unii, i to jeszcze bez wspólnej waluty. Według szacunków Internet Standard w 

zeszłym roku wartość naszego rynku handlu internetowego wzrosła o kolejne 20 proc. w 

porównaniu z rokiem 2008 i osiągnęła 14,5 mld złotych. W 2008 roku nasz rynek handlu 



przez internet wzrósł aż o 36 proc. Zaledwie 2 proc. Polaków (to dane jeszcze z roku 2008) 

kupiło w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedmiot lub usługę przez internet poza granicami 

Polski. Przyczyny braku popularności internetowego handlu między użytkownikami  

z różnych krajów są wszędzie mniej więcej te same. Najczęściej sklep po prostu odmawia 

przesłania towaru (lub wykonania usługi) za granicę. Klienci boją się także o to, do kogo 

trzeba się będzie zgłosić, jeśli towar okaże się wadliwy lub niezgodny z ofertą. 

 Na podstawie: www.newsweek.pl 

 

        tak nie brak informacji 

a. Ilość zakupów dokonanych przez internet  

stale wzrasta.             

 

b. Wśród Polaków spada zainteresowanie o zakupy  

przez internet.           

 

c. Polacy robią zakupy przez internet najczęściej  

poza granicami Polski.        

 

d. Realizowanych jest tyle samo transkacji  

internetowych krajowych jak i zagranicznych.     

 

e. Polacy najczęściej kupują przez internet sprzęt  

elektroniczny.          

 

15. Proszę przetłumaczyć na czeski podkreślone wyrazy w powyższym tekście (Zakupy w 

internecie). Za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt. 

 

 

 

 

 

 

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: 37 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 98 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 83,57 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,71 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

 

 

Ostrava, 21. 6. 2010 

Zpracoval: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 
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