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Polský jazyk a literatura (navazující studium, prezenční forma) 

Część A (50 punktów) 

1. Jak rozumiesz pojęcie fonetyka i co jest przedmiotem jej badań. [4 pkt]. 

Fonetyka - dział językoznawstwa zajmujący się dźwiękową stroną języka. 

Przedmiot fonetyki -  głoska - najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi 
(artykułowany dźwięk mowy ludzkiej).  

 

2. Podaj ilość głosek w następujących wyrazach i zapisz je fonetycznie [6 pkt]: 

ciemność 7 gł. ćĕmność 

transakcja 5 gł. trãų̯sakc´i̯a 

życie  4 gł. žyće 
 

3. Określ różnicę między desygnatem a denotatem [4 pkt]. 

desygnat – każda rzecz czy zjawisko oznaczane przez dany wyraz, pojęcie lub znak; 

denotat – abstrakcyjne odniesienie do przynależnej wyrazowi nazwy; zbiór wszystkich 
przedmiotów określanych daną nazwą; 

 

4. Określ części mowy w następującym zdaniu [7 pkt].  

 

Sięgnijmy czasownik jednak spójnik do przyimek bardzo przysłówek instruktywnego 
przymiotnik przykładu rzeczownik. Dotyczy czasownik on zaimek odróżnienia rzeczownik 
dwu liczebnik fundamentalnych przymiotnik odmian rzeczownik funkcjonujących czasownik 
(przymiotnik) współcześnie przysłówek w przyimek przeważającej przymiotnik większości 
rzeczownik dzisiejszych przymiotnik języków rzeczownik naturalnych rzeczownik. Są 
czasownik to zaimek mianowicie spójnik mówiony czasownik (przymiotnik) bądź pisany 
czasownik (przymiotnik) sposób rzeczownik konstruowania rzeczownik wypowiedzi 
rzeczownik językowych rzeczownik. 
 
 

5. Jak rozumiesz pojęcia podstawa słowotwórcza i formant? [2 pkt]: 
 
Podstawa słowotwórcza - wyraz podstawowy, od którego za pomocą formantu tworzony jest 
nowy wyraz. 
Formant – cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzone są nowe wyrazy od podstawy 
słowotwórczej. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_(semiotyka)
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6. Stopniuj następujący przymiotnik [2 pkt]: 

lekki        lżejszy najlżejszy 
 

7. Podaj, ile jest w poniższym zdaniu leksemów i ile wyrazów tekstowych [4 pkt]. 

Miasta średniowieczne różniły się znacznie od miast późniejszych i zupełnie od miast 
współczesnych. 

leksemy: 10  wyrazy tekstowe: 13 

 

8. Jak rozumiesz pojęcia [4 pkt]: 

deklinacja: odmiana przez przypadki 
 

koniugacja: odmiana przez osoby, czasy, tryby, strony 
 

9. Utwórz celownik liczby pojedynczej wyrazu kobieta i oznacz w nim temat  
i końcówkę fleksyjną [3 pkt]: 

 

kobiecie kobieci - temat fleksyjny -e końc. fleksyjna 
 

10. Odmieniaj w języku polskim przez wszystkie przypadki imię i nazwisko Maria Curie-
Skłodowska (dotrzymuj kolejności polskich przypadków) [7 pkt]:  
 

l.p.       

Maria Curie-Skłodowska 
Marii Curie-Skłodowskiej 
Marii Curie-Skłodowskiej 
Marię Curie-Skłodowską 
Marią Curie-Skłodowską 
Marii Curie-Skłodowskiej 
Mario Curie-Skłodowska! 
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11. Określ części zdania w następującym wypowiedzeniu [7 pkt]. 

 

Monika i Marek podmiot starali się orzeczenie o zdobycie dopełnienie indeksów 
przydawka wymarzonej przydawka wyższej przydawka uczelni przydawka. 

 

Część B (50 punktów) 

12. Wyrazy w nawiasach daj do odpowiedniego przypadka. 

 

Odwiedział często wielkie miasta, by przejść się po tamtejszych muzeach (muzeum, 
l.m.). [1 pkt] 

 

Okazało się, że byli jego prawdziwymi przyjaciółmi. (prawdziwy przyjaciel, N l. m.) [2 
pkt] 

 

Było tam dużo cudzoziemców - Francuzów. (Francuz, lm.), Amerykanów (Amerykanin, 
lm.) i Hindusów (Hindus, lm.). [3 pkt] 

 

Matka obserwowała dziecko, ale za chwilę już je (ono) nie widziała. [1 pkt] 

 

Do egzaminu podchodziło już tylko dwu, dwóch studentów. (2 studenci). [2 pkt] 

 

W swej pracy używał słowników Lindego (Linde), Szymczaka (Szymczak), 
Doroszewskiego (Doroszewski) i Bąby (Bąba). [3 pkt] 

 

Rozetnij (rozciąć, 2. os. l. p., tryb rozkazujący) ten papier na mniejsze części. [1 pkt] 

 

Nigdy nie mówił o tobie (ty), zawsze tylko o niej (ona). [2 pkt] 
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Jego matka była Francuzką (Francuz, rodz. żeński), żona zaś Niemką (Niemiec, rodz. 
żeński). [2 pkt] 

 

Na ławeczce w parku siedzieli dwaj sympatyczni panowie (2 sympatyczny pan, 
wypisać liczebnik słowami). [1 pkt] 
 

O czym rozmawiałeś z tymi ludźmi. (człowiek, l. m.) [1 pkt] 

 

Na ławeczce przed domem grzały się (grzać się, cz. przeszły) trzy koty (3 koty, wypisać 
liczebnik słowami). [2 pkt] 

Stanisław Wyspiański był wybitnym artystą (artysta). [1 pkt] 

 

Nie powinienieś jej (ona, C l.p.) wszystkiego mówić. [1 pkt] 

 

Nikt w tym towarzystwie nie słyszał o Stanisławie Moniuszce (Stanisław Moniuszko). 
[2 pkt] 

 

Przez cztery lata mieszkał w Wysokiem Mazowieckiem (Wysokie Mazowieckie). [2 pkt] 

 

Na podwórku bawiło się dużo dzieci, między nimi byli trzej weseli (3 wesoły, wypisać 
liczebnik słowami) chłopcy. [2 pkt] 

 

Jak mogłem wiedzieć, że to są wasi synowie (wasz syn, l. m.)? [2 pkt] 

 

W niedzielę mam czas – wpadnij (wpaść, 2 os. l. p., tryb rozkazujący) do mnie na 
chwilę. [1 pkt] 

 

Długo opowiadała o Marku (Marek), swoim małżonku (małżonek). [2 pkt] 
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13. Proszę poprawić błędy w następującym tekście [16 pkt].  

Dzieło Ryszarda Wagnera pszeszło do popkultury - najbardziej znanym fragmentem jego 
muzyki jest "Cwał Walkirii" wykożystany w scenie nalotu na wietnamską wioskę w "Czasie 
apokalipsy" Coppoli, ostatnio fragmenty "Tristana i Izoldy" ilustrowały "Melancholię" von 
Triera. Od czasu, gdy obchodzono popszednią rocznicę wagnerowską - setną śmierci w 1983 
r. - jego muzyka weszła do repertuaruw we wszystkich zakontkach świata. W Polsce grywa 
sie go rzadko, ostatnio - "Latający Holender" Mariusza Trelińskiego na zalanej wodom scenie 
Opery Narodowej ponad rok temu.  
- Wagner to jeden z najbardziej kasowych twórcuw gatunku. Żaden poważny teatr operowy 
nie może się bez niego obejźć, jak dramatyczny bez Szekspira, bo obaj mówiom o tym 
samym: miłości i śmierci, władzy, wierności i zdradźe - uważa Piotr Kamiński, autor książki 
"Tysiąc i jedna opera". Partytury Wagner rospisywał na gigantyczne zespoły muzików i chóry, 
i żeby wykonanie wjernie oddawało jego zamysł, dzięki wzparciu koronowanych głuw 
wybudował teatr w Bayreuth. Co roku odbywają się tam festiwale jego muzyki, na bilety 
czeka się średnio dziesieńć lat.  
 
 
(Tekst na podstawie: 
http://wyborcza.pl/1,75475,13956129,Dzis_200__rocznica_urodzin_Ryszarda_Wagnera.html#ixzz2UCthFVIH) 
 

przeszło 
wykorzystany 
poprzednią 
repertuarów 
zakątkach 
się 
wodą 
twórców 
obejść 
mówią 
zdradzie 
rozpisywał 
muzyków 
wiernie 
wsparciu 
dziesięć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wyborcza.pl/1,75475,13956129,Dzis_200__rocznica_urodzin_Ryszarda_Wagnera.html#ixzz2UCthFVIH
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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: 13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 49,55  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,42 

 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, 22. 6. 2015 

Zpracovala: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. 

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

 


