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Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium, kombinovaná forma) 
 
 

Część A 
 
1. Do plemion zamieszkujących dawne ziemie polskie nie należeli [2 pkt]: 

a. Mazowszanie 
b. Scytowie 
c. Ślężanie 
d. Wiślanie 
 
2. Najstarszą dynastią królewską w Polsce byli [2 pkt]: 

a. Wazowie 
b. Andegawenowie 
c. Piastowie 
d. Jagiellonowie 

 
3. Powstanie listopadowe to [2 pkt]: 

a. powstanie Polaków w latach 1830-1831 przeciwko Rosji 
b. tzw. powstanie galicyjskie 
c. powstanie Polaków w latach 1830-1831 przeciwko Prusom i Austrii 
d. powstanie Litwinów w latach 1830-1831 przeciwko Polsce 

 
4. Które z poniższych miast nigdy nie było stolicą Polski [2 pkt]: 

a. Warszawa 
b. Gniezno 
c. Wrocław 
d. Kraków 
 
5. O tzw. III Rzeczypospolitej Polskiej mówimy od roku [2 pkt]: 

a. 1918 
b. 1939 
c. 1956 
d. 1989 

 
 

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

a. 16 
b. 17 
c. 14 
d. 19 
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7. Jak nazywa się obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej [2 pkt]: 

Bronisław Komorowski 
 
8. Z jakim państwem Polska nie graniczy [2 pkt]: 
 
a. Białoruś 
b. Litwa 
c. Niemcy 
d. Łotwa  
 
9. Na podstawie krótkiego fragmentu opisu proszę wskazać, o jakie miasto chodzi [2 pkt]: 
 
Miasto to leży na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i dwukrotnie miało status Wolnego Miasta. 
Mieszkali tutaj Jan Helwetiusz, astronom i browarnik, fizyk G. D. Fahrenheit, filozof A. 
Schopenhauer i noblista-literat G. Grass. Symbolem tego miasta jest Fontanna Neptuna 
stojąca przed Dworem Artusa wzniesionym w latach 1348-1350. Tutejsza stocznia jest 
symbolem walki z komunizmem. Tablice z 21 postulatami strajkowymi „Solidarności” 
wpisane zostały w roku 2003 na listę UNESCO Pamięć Świata. 
 
Odpowiedź:.Gdańsk................................... 
 

Część B 
 
10. 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] 
 
11. Proszę przetłumaczyć z języka polskiego na język czeski podane wyrazy: 

a. rachunkowość – účetnictví       [2 pkt] 
b. nieruchomości –  nemovitosti       [2 pkt] 
c. hurtownia –  velkoobchod       [2 pkt] 
d. fundacja –   nadace        [2 pkt] 
e. bilet lotniczy –  letenka       [2 pkt] 
 
12. 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 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1348
http://pl.wikipedia.org/wiki/1350
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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 
 
 
13. Proszę wskazać, które z podanych zdań w poszczególnych parach jest poprawne: 
 
a. Dziś jest pienkna pogoda.  vs. b. Dziś jest piękna pogoda.  [3 pkt] 
 
a. Niepracuj tak ciężko.  vs. b. Nie pracuj tak ciężko.    [3 pkt] 
 
a. Rób jak najszybciej.   vs. b. Rub jak najszybciej.  [3 pkt] 
 
a. Przyszli późno na obiad.  vs. b. Prziszli późno na obiad.  [3 pkt] 
 
 
 
14. 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. – ____________________________________________ 
 

15. Proszę przetłumaczyć na czeski podkreślone wyrazy w powyższym tekście. Za każdą 
prawidłową odpowiedź są 2 pkt.  

Następnie proszę stwierdzić prawdziwość, podanych poniżej zdań dotyczących tekstu 
(właściwą odpowiedź zaznaczyć ). Za każdą prawidłową odpowiedź są 3 pkt 

Parlament Europejski 

Parlament Europejski nie od zawsze nosił taką nazwę. Wcześniej był Europejskim 
Zgromadzeniem Parlamentarnym, w którego skład wchodziły trzy Wspólnoty Europejskie: 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) 
oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom). W 1962 roku podjęto decyzję o 



 4 

zmianie nazwy na dotychczasową. Obecnie europarlament jest jedyną instytucją Unii 
Europejskiej wybieraną bezpośrednio w wyborach powszechnych. Ale podobnie jak  
w przypadku nazwy, tu również zaszły zmiany. Początkowo deputowanych wybierały 
parlamenty krajów członkowskich. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 roku,  
wybrano tak 410 europarlamentarzystów. 
PE to jedno z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie - 
reprezentuje ponad 500 milionów obywateli UE z 28 państw członkowskich. W jego skład 
wchodzi 766 deputowanych. Po najbliższych wyborach - na mocy Traktatu Lizbońskiego - 
liczba ta zmniejszy się do 751. Jak ustalana jest liczba reprezentantów poszczególnych 
państw? Określa się ją w oparciu o tzw. degresywną proporcjonalność. Oznacza ona, że 
państwa o większej liczbie ludności mają więcej posłów, niż państwa o mniejszej liczbie 
ludności. Te ostatnie jednak mają więcej posłów niż wynikałoby to ściśle z zasady 
proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą Polskę reprezentuje 51 deputowanych. 
 
[Źródło: http://www.tvn24.pl/wybory-do-europarlamentu,97,m/ile-kosztuje-europarlament-ile-zarabiaja-jego-
deputowani-10-najwazniejszych-faktow-o-pe,427767.html, 26. 5. 2014] 
 
 

decyzja – rozhodnutí .................................................................................... 
bezpośrednio – přímo ................................................................................. 
deputowany – poslanec .............................................................................. 
państwo członkowskie – členský stát .......................................................... 
proporcjonalność – proporcionalita, parita ................................................. 
 

 
tak nie brak informacji 

 
a. Parlament Europejski do roku 1962 nazywano  

Europejskim Zgromadzeniem Parlamentarnym     
 

b. W skład Europejskiego Zgromadzenia Parlamen-   
tarnego nie wchodziła Europejska Wspólnota  
Energii Atomowej.         
 

c. Deputowani do europarlamentu wybierani są  
bezpośrednio w wyborach powszechnych.      
 

d. Pierwsze wybory bezpośrednie do europarlamentu  
odbyły się w roku 2000.         
 

e. Dziś zasiada w europarlamencie 20 kobiet.       
 

f. Polska ma w Parlamencie Eurpejskim 49 reprezen-  
tantów.          
 

 
 
 

http://www.tvn24.pl/wybory-do-europarlamentu,97,m/ile-kosztuje-europarlament-ile-zarabiaja-jego-deputowani-10-najwazniejszych-faktow-o-pe,427767.html
http://www.tvn24.pl/wybory-do-europarlamentu,97,m/ile-kosztuje-europarlament-ile-zarabiaja-jego-deputowani-10-najwazniejszych-faktow-o-pe,427767.html
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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: 17 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 81,06  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,5 

 Decilové hranice výsledku zkoušky: 

 

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se 

průměry u testů nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 

zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili 

písemné přijímací zkoušky, je menší než 100. 

 

 

Ostrava, 24. 6. 2014 

Zpracovala: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. 

Za správnost odpovídá: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. 


