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 Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium, kombinovaná forma) 

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 

c. Polskę porozbiorową 

 

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

a. gmina 

b. powiat 

c. województwo 

d. sołectwo 

 

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

a. Pojezierzu Mazurskim 

b. Pojezierzu Suwalskim 

c. Pojezierzu Pomorskim 

d. Pojezierzu Drawskim 

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

a. 16 

b. 17 

c. 14 

d. 19 

 

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

a. 1918 

b. 1939 

c. 1956 

d. 1989 

 

10. 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 
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11. Konstytucja 3 Maja, pierwszy tego typu dokument w Europie, podpisana została w roku  
[2 pkt]: 

a. 1772 

b. 1791 

c. 1795 

d. 1830 

 

12. 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 

 

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

a. tak 

b. nie 

 
14. Skrótowiec MSZ oznacza [2 pkt]: 

 

a. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

b. Ministerstwo Służb Społecznych i Zdrowia 

c. Międzybranżowa Straż Zakładowa 

d. Międzynarodowy Sojusz Związkowy 

 

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

....................................................... Andrzej Duda/ Bronisław Komorowski 
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Część B 

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

 

a. biuro podróży b. wycieczka  c. skrzynka pocztowa d. bagaż    [1 pkt] 

a. umowa  b. zapytanie ofertowe c. cena   d. życiorys [1 pkt] 

 

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

 

a. ubezpieczenie – pojištění      [2 pkt] 

b. rachunkowość – účetnictví      [2 pkt] 

c. nieruchomości –  nemovitosti      [2 pkt] 

d. izba handlowa – obchodní komora     [2 pkt] 

e. VAT –  DPH       [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 
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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, handlowali 

 

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

Żeby odnieść sukces na rynku zewnętrznym, najpierw trzeba go osiągnąć wewnątrz firmy. 

Bez zaangażowanych pracowników jest to po prostu niemożliwe. Spośród wszystkich 

pozytywnych cech, jakimi powinien odznaczać się pracownik, najbardziej cenione z punktu 

widzenia pracodawców jest zaangażowanie. Rolą menedżerów jest stworzenie swoim 

ludziom takich warunków pracy, aby wykorzystując swoje umiejętności i potencjał z 

satysfakcją zrealizowali cele firmy. ,,Zaangażowany pracownik pracuje bardziej efektywnie, 

kreatywnie, nie zmienia tak chętnie miejsca swojej pracy, jest w lepszej kondycji 

psychofizycznej, więc nie choruje i chętnie angażuje się w realizację codziennych 

obowiązków” – ocenia Anna Podgórska z Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore. Jak 

wynika z badań Blessing White, mniej niż 1 na 3 pracowników na świecie wykazuje 

zaangażowanie w swojej pracy (31%). W jaki sposób szef może zdobyć zaufanie swoich 

podwładnych i wpłynąć na wzrost ich zaangażowania w pracę, czyli sprawić, żeby im się 

bardziej chciało? Należy to robić poprzez wyznaczanie jasnych celów i oczekiwań oraz 

zauważać wysiłki pracowników i wyrażać im szczere uznanie. Ludzie pragną mieć poczucie 

ważności i dumy ze swojej pracy, a do tego muszą wiedzieć, w jaki sposób ta praca – nawet 

na najniższym szczeblu - wpisuje się w większą całość ze strategią całej firmy włącznie. Muszą 

też wiedzieć, jakie kryteria i wartości są dla firmy najważniejsze i jak wyglądają dobrze 

wykonane obowiązki. Potrzebują znać nie tylko bieżące zadania i cele, ale także dalekosiężne 

ambicje swojego przedsiębiorstwa, jego wizję i misję. Warto zauważać, doceniać i wyrażać 

uznanie pracownikom nie tylko za wyrastające ponad przeciętną niekonwencjonalne, 

innowacyjne myślenie, za dążenie do doskonalenia w sposobie wykonywania swoich zadań, 

ale także za zwykłe codzienne, rutynowe wykonywanie swoich obowiązków.  
[Źródło: http://www.firma.egospodarka.pl/93061,Skuteczne-motywowanie-pracownikow,1,47,1.html, on-line: 

25.5.2015] 

 

tak       nie             brak informacji 

Zaangażowanie pracownika w działalność firmy nie 

jest konieczne. 

   

Zaangażowany pracownik odznacza się większą 

kreatywnością. 

   

Menedżer powinien znać warunki rodzinne swych 

pracowników. 

   

http://www.firma.egospodarka.pl/87853,Program-adaptacyjny-ulatwia-start-nowego-pracownika,1,47,1.html
http://www.praca.egospodarka.pl/43316,Szef-i-pracownik-wzajemne-oczekiwania,1,46,1.html
http://www.firma.egospodarka.pl/93061,Skuteczne-motywowanie-pracownikow,1,47,1.html
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Konieczne jest docenianie zwykłego wykonywania 

codziennych obowiązków. 

   

75% pracowników nie przywiązuje wagi do 

strategicznych celów swej firmy. 

   

Ludzie nie potrzebują mieć poczucia dumy ze swej 

pracy. 

   

20. Proszę przetłumaczyć na czeski podkreślone wyrazy w powyższym tekście. Za każdą 

prawidłową odpowiedź 1pkt. 

sukces –  úspěch 

warunki –  podmínky 

zaufanie –  důvěra 

obowiązki –  povinnosti 

przeciętna –  průměr 

 

21. 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] 

 

22. Proszę przetłumaczyć podane zdania z języka czeskiego na język polski. Za poprawne 
tłumaczenie każdego poszczególnego zdania 2 pkt: 

 

a. Pracuje jako účetní v bance.– Pracuje jako księgowy w banku.  

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

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

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

Je třeba napsat objednávku – Należy napisać zamówienie.  
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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: 12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 93 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 81,92  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,01 

 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. 

 


