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Test je tištěn oboustranně. Prosím, obraťte každou stránku. 

Część A 

 

1. Czy nazwa Rzeczpospolita Polska jest oficjalną nazwą państwa polskiego [1 pkt]: 

a. tak 

b. nie 

 

2. Co nazywano Rzeczpospolitą Obojga Narodów [2 pkt]: 

a. państwo Mieszka I po ślubie z Dąbrówką 

b. państwo polsko-litewskie od drugiej połowy XVII w. 

c. Polskę porozbiorową 

d. Rzeczpospolitą Polską po Kongresie Wiedeńskim 

 

3. 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 

 

4. Do polskich królów elekcyjnych nie należał [2 pkt]: 

a. Stefan Batory 



b. Zygmunt III Waza 

c. Władysław Łokietek 

d. Henryk Walezy 

 

5. Jan III Sobieski nazywany jest [2 pkt]: 

a. pogromcą Turków pod Wiedniem 

b. pierwszym królem elekcyjnym 

c. zwycięzcą spod Grunwaldu 

d. pogromcą Kozaków 

 

6. O tzw. III Rzeczypospolitej Polskiej mówimy od roku [2 pkt]: 

a. 1918 

b. 1939 

c. 1956 

d. 1989 

 

7. O kim powiedział Cyprian Kamil Norwid, że był: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, 
a talentem świata obywatel [2 pkt]:   

a. Fryderyku Chopinie 

b. Adamie Mickiewiczu 

c. Czesławie Miłoszu 

d. Janie Pawle II 

 

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. Tadeusz Kościuszko był [2 pkt]: 

a. Naczelnikiem Sił Zbrojnych w powstaniu listopadowym 

b. Naczelnikiem powstania styczniowego w roku 1863 

c. Głównodowodzącym sił zbrojnych w powstaniu krakowskim w roku 1846 

d. Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu roku 1794 

 

10. Czy Józef Piłsudzki był kiedykolwiek premierem Polski [2 pkt]: 

a. tak 

b. nie 

 

11. Największa jednostka administracyjna terytorialnego podziału Polski to [2 pkt]: 

a. gmina 

b. powiat 

c. województwo 

d. sołectwo 

 

12. Proszę wskazać liczbę województw obecnego podziału administracyjnego Polski [2 pkt]: 

a. 16 

b. 17 

c. 14 

d. 19 

 

13. Od kiedy przejmuje Polska Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej [2 pkt]: 

a. od 1. 6. 2011 

b. od 1. 7. 2011 

c. od 1. 8. 2011 

d. od 1. 1. 2012 



 

14. Jak nazywa się obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej [1 pkt]: 

Bronisław Komorowski 

 

15. Największe jezioro Polski – Wigry znajduje się w [2 pkt]: 

a. Pojezierzu Mazurskim 

b. Pojezierzu Suwalskim 

c. Pojezierzu Pomorskim 

d. Pojezierzu Drawskim 

Pozn. Z důvodu chyby, která se vyskytla v průběhu formátování otázky, akceptujeme jako 
správnou odpověď a. (Největší jezero se nachází v Pojezierzu Mazurskim) i b. (Jezero 
Wigry je součástí Pojezierza Suwalského). 

 

Część B 

16. W podanych zestawieniach nie powinien znaleźć się jeden wyraz, proszę zaznaczyć który: 

 

a. list polecony  b. konto   c. znaczek  d. pocztówka [1 pkt]  

a. autokar  b. pociąg  c. samolot  d. dworzec [1 pkt]   

 

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

a. ubezpieczenie – pojištění, pojistka      [2 pkt]  

b. rachunkowość – účetnictví       [2 pkt]  

c. nieruchomości –  nemovitosti       [2 pkt]  

d. izba handlowa – obchodní komora      [2 pkt]  

e. VAT –  DPH, daň z přidané hodnoty     [2 pkt] 

f. hurtownia –   velkoobchod       [2 pkt] 

g. dom towarowy – obchodní dům       [2 pkt] 

j. partia polityczna –  politická strana       [2 pkt] 

k. fundacja –   nadace        [2 pkt] 



l. bilet lotniczy –  letenka        [2 pkt] 

 

18. Proszę dopełnić do tekstu odpowiednie wyrazy podane poniżej. Za każdą prawidłową 
odpowiedź 1 pkt: 

 

Tereny warmińsko-mazurskie we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały ......................plemiona 
pruskie spokrewnione z Łotyszami i Litwinami. Prusowie ...................... uprawiali ziemię, oswajali 
dzikie tarpany, a nawet ......................................handlowali ze Skandynawami. Czcili święte drzewa i – 
jak Litwini – boga piorunów Perkuna. W ..................................obronie swych bogów zabili przybyłych 
do nich ..................................... misjonarzy, Wojciecha i Brunona. Gdy dwa wieki później, w r. 1226, 
Konrad ..................................... Mazowiecki sprowadził Krzyżaków, oddając im ziemię 
................................... chełmińską, los plemion pruskich był .................................przesądzony. W r. 
1454 zwrócił się Związek Pruski (konfederacja miast skierowana przeciwko Krzyżakom) do 
Kazimierza ..................................... Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do Polski. W 
odpowiedzi Krzyżacy wzniecili .......................wojnę, którą przegrali i cała Warmia przeszła 
..........................pod władanie Rzeczypospolitej. W 1520 i 1521 r. obroną Olsztyna przed nowymi 
atakami Krzyżaków kierował ............................ Mikołaj Kopernik. On też sprowadził do wyludnionej 
Warmii Polaków z ............................ Mazowsza. 

(Na podstawie: Najpiękniejsze miasta Polski, Bielsko-Biała 2006) 

Jagiellończyka, uprawiali, misjonarzy, Mazowsza, wojnę, Mikołaj, pod władanie, przesądzony, 
obronie, plemiona, Mazowiecki, chełmińską, handlovali 

 

19. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na zadane niżej pytania (prawidłową odpowiedź 
proszę zaznaczyć ����). Za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt: 

Prezydencja daje możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podejmowane w UE. 
Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej polityki, 
zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw. 
Prezydencja to jednak głównie kontynuacja wcześniejszych działań Unii, zapewnienie jej spójnego 
funkcjonowania, zagwarantowanie jej głosu w ważnych dla świata sprawach(...). Poprzez solidne 
wykonanie zadania, jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE wzrośnie zaufanie do naszego kraju 
jako ważnego członka UE. Sukces Prezydencji to najlepsza promocja Polski i okazja do stworzenia 
pozytywnego wizerunku Polski w świecie. 
Przewodnictwo to także wyzwania. Istotą prac Rady UE jest stanowienie prawa i podejmowanie 
decyzji istotnych z punktu widzenia niemal 500 milionów obywateli. Wymaga to doskonałego 
przygotowania merytorycznego urzędników i ekspertów pracujących na co dzień nad decyzjami 
podejmowanymi następnie przez polityków. Korzystając z doświadczeń państw członkowskich, 
które już sprawowały Przewodnictwo, bądź przygotowują się do tego zadania, wyznaczyliśmy trzy 
obszary, na których koncentrować się będzie organizacja przygotowań do Prezydencji: obszar 
polityczny, organizacyjny oraz promocji Polski. Do głównych zadań będzie zatem należało 
wyznaczenie priorytetów odpowiadających strategicznym celom polskiej polityki, kształtowanie 
europejskiego procesu decyzyjnego, gospodarowanie zasobami ludzkimi, a także promowanie 
naszego kraju, jego kultury, gospodarki i walorów turystycznych. 

Mikołaj Dowgielewicz 

 



tak nie brak informacji 

a. Polska zyska możliwości prezentowania priorytetów  
swojej polityki na forum UE      �   �  � 

b. Prezydencja Polski w UE przyniesie jej wymierne  
korzyści gospodarcze      �   �  � 

c. Przewodnictwo w UE nie wpłynie na kształtowanie  
pozytywnego wizerunku Polski w świecie.   �   �  � 

d. Rada UE ustanawia prawa i podejmuje istotne  
decyzje dotyczące wszystkich mieszkańców Europy.    �   �  � 

e. Urzędnicy i eksperci powinni mieć doskonałe  
wykształcenie, zwłaszcza ekonomiczne.    �   �  � 

f. Do głównych zadań będzie należeć promowanie Polski,  
jej kultury i gospodarki.     �   �  � 

 

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

 

a. Nie mogę dziś jechać do mjasta.   vs. b. Nie mogę dziś jechać do miasta.  [2 pkt]  

 

a. Czim się zajmujesz?   vs. b. Czym się zajmujesz?   [2 pkt] 

 

a. Pamiętaj o mnie.   vs. b. Pamientaj o mnie.   [2 pkt]  

 

a. Bolą mnie zęby.   vs. b. Bolą mnie zemby.   [2 pkt] 

 

a. Miał zupełnie siwe włosy.  vs. b. Miał zupełnie sziwe włosy.  [2 pkt]  

 

21. Proszę przetłumaczyć podane zdania z języka czeskiego na język polski. Za poprawne 
tłumaczenie każdego poszczególnego zdania 3 pkt: 

 

a. Pracuje jako účetní v bance.–  Pracuje jako księgowy(-a) w banku.// Jest księgowym(-ą) w banku. 

b. V příloze zasíláme naši nabídku.–  W załączniku przesyłamy naszą ofertę. 

c. Jsme pojištěni. –  Jesteśmy ubezpieczeni. // Mamy ubezpieczenie. 



d. Výstava se koná na hradě.–  Wystawa odbywa się na zamku. 

e. Je třeba napsat objednávku –  Należy napisać zamówienie. // Trzeba napisać zamówienie. 

 

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: 30 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 75,97 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,04 
 Decilové hranice výsledku zkoušky: 
 
 
 

Ostrava, 13. 6. 2011 
Zpracoval: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 
Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 


