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Polský jazyk a literatura (navazující magisterské studium, prezenční forma) 
 
Część A (50 punktów) 
 

1. Proszę zdefiniować pojęcie fonetyka i opisać, 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. Do podanych tytułów dzieł proszę dopisać imię i nazwisko autora [6 pkt]: 

 

Treny – Jan Kochanowski 

Ballady i romanse – Adam Mickiewicz 

Monachomachia – Ignacy Krasicki 

Ziemia obiecana – Władysław Reymont 

Wierna rzeka – Stefan Żeromski 

Ferdydurke – Witold Gombrowicz 

 
3. Proszę scharakteryzować niżej podane pojęcia [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. Proszę wyjaśnić niżej podane pojęcia [4 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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5. Proszę stopniować następujące przymiotniki [6 pkt]: 

 
ciężki        cięższy najcięższy 
 
wąski      węższy najwęższy 
 
tani      tańszy najtańszy 
 
 

6. Kto jest autorem Rozprawy między trzema osobami – Panem, Wójtem i 
Plebanem? [2 pkt]: 

Mikołaj Rej 
 

 
7. Proszę wymienić wszystkie przypadki deklinacji (proszę dotrzymać 

kolejności w języku polskim) [7 pkt]: 

Mianownik 
Dopełniacz 
Celownik 
Biernik 
Narzędnik 
Miejscownik 
Wołacz 
 
  

8. Proszę wymienić polskich laureatów Nagrody Nobla z dziedziny literatury? 
[4 pkt]: 

Władysław Reymont 
Henryk Sienkiewicz 
Czesław Miłosz 
Wiesława Szymborska 
 

 
9.  Proszę odmienić w języku polskim przez wszystkie przypadki w liczbie 

pojedynczej nazwisko Kościuszko (proszę dotrzymać kolejności polskich 
przypadków) [6 pkt]: 

1. Kościuszko 
2. Kościuszki 
3. Kościuszce 
4. Kościuszkę 
5. Kościuszką 
6. Kościuszce 
7. Kościuszko! 
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10.  Proszę określić części zdania w następującym wypowiedzeniu [7 pkt]: 

 
Paulina i Mateusz podmiot zabiegali się orzeczenie o zyskanie dopełnienie 
indeksów przydawka upragnionej przydawka wyższej przydawka szkoły 
przydawka. 

 
 
Część B (50 punktów) 
 

11.  Wyrazy w nawiasach proszę dać do odpowiedniego przypadka: 
 
Odwiedzał 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] 

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). [4 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] 

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). [3 pkt] 
 

Na ławeczce przed domem grzały się (grzać się, cz. przeszły) trzy koty (3 koty, 
wypisać liczebnik słowami). [2 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] 
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Długo opowiadała o Marku (Marek), swoim małżonku (małżonek). [2 pkt] 

 
 

12.  Proszę poprawić błędy w następującym tekście [20 pkt]:  
 

Porównując wyniki z poprzednich lat, wzrusł odsetek osób traktujących sklepy 

markowe jako główne miejsce dokonywania zakupów odzierzowych (z 51 proc. w 2015 

roku do 57 proc. w obecnej edycji badania). Polacy pytani o nazwy sklepów, w których 

najczenściej kupują odzież, wzkazali marke H&M (21 proc.) i Reserved (17 proc.). Sieci 

specjalistyczne to największy kanał dystrybucji odzieży i obówia w Polsce i – po 

internecie – drugi najszybciej rosnący. Sklepy siećowe powiększają swój udżał w rynku 

przedewszystkim kosztem bazarów i targowisk, a także nie zależnych, niemarkowych 

sklepów odzieżowych. 

W marcu 2016 roku łąncza liczba sklepów sieci odzieżowych w Polsce była o blizko 5 

proc. większa niż rok wcześniej. Największy wzrost, tak pod względem dynamyki 

sklepów, jak i sprzedaży, zanotował poraz kolejny segment odzieżowych sieci 

dyzkontowych. Na drugim miejscu uplasowały sie sieci sportowe, które intenzywnie 

rozwijają się w odpowiedzi na zmiany w stylu życia Polaków w ostatnich latach, które 

napendzają popyt na artykuly sportowe, zwłaszcia biegowe i rowerowe. 

 
(Tekst na podstawie: http://finanse.wp.pl/kat,1033691,title,Gdzie-ubieraja-sie-Polacy-Markowe-sklepy-zyskuja-na-
popularnosci,wid,18353469,wiadomosc.html?ticaid=117188) 
 

 

wzrósł     

odzieżowych 

najczęściej 

wskazali 

markę 

obuwia 

sieciowe 

udział  

przede wszystkim 

niezależnych 

łączna 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo 

její části:  

 

Písemný test celkem: 100 bodů 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 73,56 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,89 

 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, 21. 6. 2016 

Zpracovala: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. 

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


