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Polská filologie (navazující magisterské studium, prezenční forma)

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 [6 pkt]:
ciemność
transakcja
życie

7 głosek
9 głosek
4 głoski

3. Określ części mowy w następujących zdaniach [8 pkt]:
Sięgnijmy jednak do bardzo instruktywnego przykładu. Dotyczy on odróżnienia dwu
fundamentalnych odmian funkcjonujących współcześnie w przeważającej większości
dzisiejszych języków naturalnych. Są to mianowicie mówiony bądź pisany sposób
konstruowania wypowiedzi językowych.
Sięgnijmy czasownik
bardzo przysłówek
on zaimek
odróżnienia rzeczownik
dwu liczebnik
przeważającej przymiotnik
Są czasownik
mianowicie spójnik
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4. Jak rozumiesz pojęcia „podstawa słowotwórcza“ i „formant“? [6 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.
5. Stopniuj następujący przymiotnik [2 pkt]:
lekki

lżejszy

najlżejszy

6. Utwórz celownik liczby pojedynczej wyrazu kobieta i oznacz w nim temat
i końcówkę fleksyjną [6 pkt]:
kobiecie

kobieci = temat fleksyjny

-e = końcówka fleksyjna

7. Odmieniaj w języku polskim przez wszystkie przypadki nazwisko „Moniuszko” w
liczbie pojedyńczej (dotrzymuj kolejności polskich przypadków) [7 pkt]:
Moniuszko
Moniuszki
Moniuszce
Moniuszkę
Moniuszką
Moniuszce
Moniuszko
8. 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.
9. Wyrazy w nawiasach daj do odpowiedniego przypadka [suma 30 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, wypisać
liczebnik słowami). [2 pkt]
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W swej pracy używał słowników Lindego (Linde), Szymczaka (Szymczak) 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]
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]
O czym rozmawiałeś z tymi ludźmi. (człowiek, l. m.)? [1 pkt]
Nikt w tym towarzystwie nie słyszał o Marii Curie-Skłodowskiej (Maria CurieSkłodowska) [3 pkt]
Przez cztery lata mieszkał w Wysokiem Mazowieckiem (Wysokie Mazowieckie). [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]
10. Popraw błędy w następującym tekście [20 pkt]:
Oto ujżał wielką sale, długą i szeroką niczym źelone wzgurze, a jej sufit opierał się na
wspaniałych filarach tak smukłych a jednocieśnie tak potenżnych, że filary katedry
wydawały się przy nich karłami. Wszyckie były ze złota i srebra, kunsztownie rzeźbione,
a pomiendzy nimi i na nich wiły się girlandy kwiatuw, jak myszlicie, z czego zrobione?
Otuż z djamentów, szmaragdów i innych drogich kamieni. Nawet głowice kolumn
zdobne były w deseń z diamentów, rubinów, pereł i innych kośtownych świecidełek.
Wszystkie łuki spotykały się poszrodku sufitu, zkąd zwisała na złotym lańcuchu lampa,
cała z jednej olbżymiej perły, wydronżonej wewnątrz i przezroczystej. W środku lampy
płonął wielki diament, który nieustannie obracał się wokoło, a bijoncy od niego blask
rozświecał całą ogromną salę jakby promieńami zachodzącego słońca.
ujrzał, salę, zielone, wzgórze, jednocześnie, potężnych, wszystkie, pomiędzy, kwiatów,
myślicie, otóż, diamentów, kosztownych, pośrodku, skąd, łańcuchu, olbrzymiej,
wydrążonej, bijący, promieniami

11. Podaj autora dramatu „Wesele” i napisz, w jakim okresie tworzył [2 pkt]:
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Stanisław Wyspiański, okres: Młoda Polska (1869-1907)
12. Kogo nazywamy zwycięzcą spod Wiednia? [2 pkt]
Jan III Sobieski

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: 5
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,0
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21,97
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, 18. 6. 2019
Zpracovala: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
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