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Ostravská univerzita 
Filozofická fakulta 

Katedra slavistiky – oddělení polonistiky 
TEST 

Přijímací řízení pro AR 2021/2022 
Polská filologie (navazující magisterské studium, prezenční forma) 

 
Część A (60 punktów) / Část A (60 bodů) 
 

1. Zdefiniuj następujące pojęcia [5 pkt]: 
 
fonem – najmniejsza abstrakcyjna jednostka języka służąca do odróżniania elementów 
znaczeniowych języka 

 
głoska – najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi 

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

morfem – abstrakcyjna jednostka języka posiadająca znaczenie 
 

deklinacja – odmiana przez przypadki 
 

2. Określ części zdania w następującym wypowiedzeniu [7 pkt]: 

Beata i Filip podmiot starali się orzeczenie o zdobycie dopełnienie indeksów przydawka 
wymarzonej przydawka wyższej przydawka uczelni przydawka. 

 

3. Stopniuj następujące przymiotniki [8 pkt]: 
 
wąski   węższy  najwęższy  
 
ciężki   cięższy najcięższy 
 
tani   tańszy  najtańszy   
 
zły  gorszy  najgorszy   

 
 

4. Odmieniaj przez wszystkie przypadki rzeczownik przyjaciel w liczbie pojedynczej i 
mnogiej (dotrzymuj kolejności polskich przypadków) [14 pkt]: 

Liczba pojedyncza    Liczba mnoga 
1. przyjaciel     przyjaciele 
2. przyjaciela     przyjaciół 
3. przyjacielowi     przyjaciołom 
4. przyjaciela     przyjaciół 
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5. przyjacielem     przyjaciółmi 
6. przyjacielu     przyjaciołach 
7. przyjacielu     przyjaciele    

 
5. Określ wybrane części mowy z następującego tekstu [10 pkt]: 

 
Mamy to szczęście, że żyjemy w epoce Roberta Lewandowskiego - najlepszego piłkarza 
świata. Natomiast akcentowanie tego za każdym i uzależnianie wyniku od tego, co 
zrobi "Lewy" to droga donikąd w budowie silnej reprezentacji. 
To szalenie trudne do wyeliminowania, ale na każdym kroku kierujemy światła 
reflektorów, obiektywy kamer i aparatów w kierunku Roberta. Wiadomo, że zdjęcie, 
film z nim, tekst o nim najlepiej się sprzedają, ale w imię tworzenia monolitu warto 
dostrzegać zespół. Na razie "Lewy" to, "Lewy" tamto, nawet "Łączy nas piłka" publikuje 
filmik, na którym Robert dostaje pstryczka w ucho od kolegów, po przegranej grze w 
dziadka. Tak jakby miał być wyłączony z tej symbolicznej kary. Pewne jest jedno: RL9 
może zdziałać wiele, ale tylko dzięki mocnemu zespołowi, a nie w pojedynkę. 
 
Źródło: https://sport.interia.pl/felietony/michal-bialonski/news-euro-2020-polacy-obudzcie-w-sobie-
sportowa-zlosc-chcemy-rewa,nId,5281734 (dostęp z: 2021-06-07). 

 
to – zaimek 
najlepszego – przymiotnik 
za – przyimek 
donikąd – przysłówek 
że – spójnik 
najlepiej – przysłówek 
nas – zaimek 
pstryczka – rzeczownik 
miał – czasownik 
pewne – przymiotnik 
 
 

6. Wyrazy w nawiasach daj do odpowiedniego przypadka [suma 16 pkt]: 
 

Często chodził na koncerty, ale muzea (muzeum, l.m.) nie interesowały go wcale. [1 
pkt] 

Bez przyjaciół (przyjaciel, lm.) nie można żyć. [1 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] 

Musiał nosić w teczce zawsze dwoje okularów (2 okulary). [2 pkt] 

Zaraz za garażem (garaż) jest ulica. [1 pkt] 
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W akwarium (akwarium, l.p.) pływały złote rybki. [1 pkt] 

Nigdy nie mówił o tobie (ty), zawsze tylko o niej (ona). [2 pkt] 

Interesowały go podróże, zwiedził Paryż, Londyn i Rzym, ale nigdy nie był w Tokio 
(Tokio). [1 pkt] 

Na ławeczce w parku siedzieli dwaj sympatyczni panowie (2 sympatyczny pan). [3 pkt] 

 
 
Część B (40 punktów) / Část B (40 bodů) 
 

7.  Zaznacz i popraw błędy w następującym tekście [20 pkt]: 
 

(…) Na kartach historii literatury Maria Pawlikowska-Jasnorzewska zapisała się jako 
autorka jednych z najpienkniejszych utworów miłosnych. Jej wiersze były często 
wykożystywane jako teksty piosenek, m.in. przez Zygmunta Koniecznego, który pisał 
muzyke dla Ewy Demarczyk, czy przez Czesława Niemena. Pochodziła z rodziny o 
artystycznej proweniencii: jej ojciec, Wojciech Kossak, i jej bratr byli malarzami, a jej 
młodsza siostra, znana pod pseudonymem Magdalena Samozwaniec, również parała 
się literaturą - pisała głównie utwory satyryczne, ztworzyła też dwie wzpomnieniowe 
ksianżki o siostrze-poetce: “Maria i Magdalena” oraz “Zalotnica niebieska”. Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska była lużno zwianzana z grupą poetycką “Skamander”, do 
której nalezieli m.in. Julian Tuwim i Jan Lechoń. Z jednej strony jej wiersie wpisują się 
w ich założenia: dotyczą codzieności, często podejmują błache tematy i rozluźniają 
sztywną norme językową. Z drugiej – poetka wprowadza unikatową, kobiecą 
perspektywę, podejmując tematy związane z cielesnośćią, starzeniem sie i 
nieumiejętnością pogodzenia się z przemijaniem. Jej twurczość to zapis walki o uznanie 
doświadczenia kobiet, za równie istotne, co doświadczenje mężczyzn.  
(Tekst na podstawie: https://kultura.onet.pl/ksiazki/piorem-walczyly-o-wolnosc-wybitne-polskie-
pisarki-na-100-lecie-odzyskania/f8932yc#slajd-4; dostęp z: 2021-06-07). 
 

najpiękniejszych, wykorzystane, muzykę, proweniencji, brat, pseudonimem, stworzyła, 
wspomnieniowe, książki, luźno, związana, należeli, wiersze, codzienności, błahe, 
normę, cielesnością, się, twórczość, doświadczenie 

 
8. Do podanych tytułów dzieł dopisz minimalnie nazwisko autora [7 pkt]: 

Treny – Jan Kochanowski 
Ballady i romanse – Adam Mickiewicz 
Monachomachia – Ignacy Krasicki 
Ziemia obiecana – Władysław Reymont 
Wierna rzeka – Stefan Żeromski 
Ferdydurke – Witold Gombrowicz 
Lalka – Bolesław Prus 

 
 

https://kultura.onet.pl/ksiazki/piorem-walczyly-o-wolnosc-wybitne-polskie-pisarki-na-100-lecie-odzyskania/f8932yc#slajd-4
https://kultura.onet.pl/ksiazki/piorem-walczyly-o-wolnosc-wybitne-polskie-pisarki-na-100-lecie-odzyskania/f8932yc#slajd-4
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9. Kto jest autorem Rozprawy między trzema osobami – Panem, Wójtem i Plebanem? 
[1 pkt]: 

Mikołaj Rej 

10.  Kogo dotyczy poniższe zdanie [1 pkt]:  
 
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskie wydało go plemię. 
Mikołaj Kopernik 
 

11. Podaj autora dramatu „Wesele” i napisz, w jakim okresie tworzył [2 pkt]: 
 
Stanisław Wyspiański, okres: Młoda Polska (1869-1907) 
 

12.  Kogo nazywamy zwycięzcą spod Wiednia? [1 pkt]:  
 

Jan III Sobieski 
 

13. Podaj autora dramatu „Kordian” i wymień jeszcze inne dzieła (min. 3) tego autora 
[4 pkt]: 

Julisz Słowacki: Jan Bielecki, Mnich, Maria Stuard, Mazepa, W Szwajcarii, Ojciec 
zadżumionych, Balladyna, Lilla Weneda.... 

14. Wymień polskich laureatów Nagrody Nobla z dziedziny literatury [4 pkt]: 

Władysław Reymont 
Henryk Sienkiewicz 
Czesław Miłosz 
Wiesława Szymborska 
Olga Tokarczuk 
 

 

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: 7 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 72,29  
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,35 
Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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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, 7. 7. 2021  
 
Zpracoval: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.  
Za správnost odpovídá: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 


