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TEST PODSTAWOWY A-2018 
 

I. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU           _____ / 10 p. 

 

1. Proszę wysłuchać dwa razy tekstu i zaznaczyć, czy poniższe zdania są 
prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N). 

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

0. Wieloletnie, udane małżeństwa nikogo nie dziwią. P N 

1. Według żony, kompromis to zazwyczaj zasługa kobiety.         P N 

2. Mąż zaczął dyskutować z żoną. P N 

3. Żona opowiedziała długą historię o dzielnym rycerzu.  P N 

4. Żona uważa, że ona nigdy nie popełnia błędów. P N 

5. Smok powiedział, że nie jest podobny do żony.   P N 

6. Przyjaciółka żony nie rozmawiała z jej mężem. P N 

7. Żona była zaskoczona uwagą przyjaciółki.   P N 

8. Żona potrafi śmiać się sama z siebie. P N 

9. Goście świętowali z okazji 25. rocznicy ślubu. P N 

10. Młoda para słuchała rozmów z lekkim strachem.  P N 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

N           
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II. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO          _____ / 20 p. 

 

1. Proszę uzupełnić luki w tekście, wybierając najlepszą spośród podanych  
w tabeli pod tekstem możliwości. 

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

Czytanie dzieciom bajek 

 

Czytanie dzieciom bajek ma niezmiernie _____0 wpływ na rozwój umysłu i osobowości 

dziecka. Wydaje się, że sięganie po książki naszej babci czy mamy jest staroświeckie. 

Badania naukowe _____1 jednak, że czytanie dzieciom bajek ma zbawienny wpływ  

na psychikę malucha. Co dziecko traci, oglądając jedynie kreskówki na _____2 

telewizora, a któremu w ogóle nie czyta się książeczek? Maluch ma szansę oglądać 

gotowe obrazy, ale nie stymuluje go to w ogóle do działania twórczego, gdyż nie musi 

sobie niczego _____3. W przypadku czytania bajek dziecko ma szansę uruchomić 

kreatywność i wyobrazić sobie to, co czytają mu rodzice. W ten sposób kształtuje się  

i rozwija twórcze _____4. Czytanie dzieciom bajek wpływa pozytywnie na rozwój 

koncentracji uwagi, gdyż konieczne jest skupienie się przez dłuższy czas na treści 

czytanego tekstu. Ponadto, czytanie bajek jest _____5 do bliskości między rodzicami  

a dzieckiem. Jest to nie tylko bliskość fizyczna poprzez przytulenie się, ale także bliskość 

_____6 – niewerbalny komunikat, że dziecko jest ważne, kochane, akceptowane i że 

mamie i tacie zależy na jego poczuciu _____7. Czytanie książeczek to świetny sposób  

na spędzanie wspólnego czasu wraz z dzieckiem. Zamiast posadzenia malucha przed 

telewizorem, trzeba wykazać odrobinę więcej wysiłku i cierpliwości podczas czytania 

_____8. Programy w telewizji w „postaci gotowej” są zwykle mało inspirujące,  

by zachęcić dziecko do aktywności własnej. Bajki, szczególnie te z morałem, 

umożliwiają przekazanie dzieciom w sposób bezpieczny i zrozumiały norm, wartości  

i ideałów obowiązujących w danym kręgu kulturowym. Czytanie książek  

z opowiadaniami z różnych stron _____9 pozwala ukazać maluchom różnorodność  

na świecie, uczy tolerancji i wrażliwości na to, co odmienne. Poprzez czytanie 

modelujemy u dzieci pozytywne postawy i zachowania, zachęcamy je, by w _____10 

same sięgały po książki, a nie tylko siedziały przed telewizorem. 

 

Wypowiedź psychologa Kamila Krocza dla parenting.pl,  
https://parenting.pl/czytanie-dzieciom-bajek [dostęp 26.03.2018] 
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0 A.  umiarkowany  B.  istotny C.  ogólny 

1. A.  potwierdzają B.  komunikują C.  zaprzeczają 

2. A.  lustrze B.  szkle C.  ekranie 

3. A.  wyobrażać  B.  opowiadać C.  stwarzać  

4. A.  kopiowanie B.  myślenie C.  komunikowanie 

5. A.  okazją B.  ewentualnością C. pobudką 

6. A.  biologiczna B.  psychiczna C.  umysłowa 

7. A.  wyczekiwania B.  opanowania C.  bezpieczeństwa 

8. A.  lektur B.  artykułów C.  poezji 

9. A.  państwa B.  lądu C.  świata 

10. A.  przeszłości B.  przyszłości C. czasie 

 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

B           
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2. Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B zgodnie  
z podanym przykładem.  

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

A B 

0.   udzielać  a.  między chmurami 

1.   prasować b.  pytania 

2.   wiedzieć  c.  odpowiedzi 

3.   zadawać  d.  przyjaciół 

4.   interesować się  e.  gdzie leży Warszawa 

5.   jechać f.   na uniwersytecie  

6.   lecieć  g.  urodziny  

7.   uprawiać  h.  sport 

8.   spotykać  i.  na wakacje  

9.   studiować j.  fizyką 

10. obchodzić  k.  ubrania 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

c           
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III. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA          _____ / 55 p. 
 
 
1. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 

(odmiana rzeczowników i przymiotników).             _____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 
 

W nocy spadł (olbrzymi, olbrzymim, olbrzymiego)0 śnieg. Teraz, w południe,  

(niebo, niebem, niebu)0 było już czyste. Maciek ruszył z miejsca  

i poszedł po (skrzypiący, skrzypiącym, skrzypiącego)1, bielutkim (śnieg, śniegiem, 

śniegu)2. Dotarł do przejścia dla pieszych, na którym nie zabawił ani chwili. Ulica była  

jak wymarła, wszędzie pusto, cicho i biało, więc przeszedł (ulicę, ulica, ulicę)3 

Stalingradzką na ukos. Zanim dotarł do (przeciwległym, przeciwległego, przeciwległy)4 

chodnika – zorientował się, że ktoś go, śledzi. Obejrzał się. Dzieciak. W dodatku 

(dziewczynce, dziewczynką, dziewczynka)5. Drobna była i chuda, nóżki miała jak 

zapałki, buzię (brzydką, brzydka, brzydkiej)6. Szła teraz za Maćkiem krok w krok  

i wymachiwała (ręce, rękami, rękach)7. Unosiła ramiona lub nimi wzruszała.  

Do (Maćka, Maćku, Maćkiem)8 dotarła irytująca prawda, że dziewczynka  

go przedrzeźnia. Tak jest. Bez (najmniejszych, najmniejszymi, najmniejszą)9 

wątpliwości. On w prawo – ona w prawo. On w lewo – ona też. Odwrócił się do niej 

gwałtownie. Stanęła jak wryta z (oczach, oczu, oczami)10 wbitymi w buty. 

Musierowicz M., Opium w rosole, 2016,  wyd. Akapit Press, s. 2. 

 

2. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 
(odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych).        _____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 

 
Piotr:  Już (ja, mną, mnie)0 znam się na tych (waszych, waszej, wasze)0  sztuczkach.  

Ewa:  Zupełnie (ci, tobie, cię)1 nie rozumiem.  

Piotr:  To oczywiste, że (mną, mnie, moje)2 nie rozumiesz…  

Ewa:  Co w (cię, tobie, ciebie)3 dziś wstąpiło?  

Piotr:  Chcecie mi zrobić niespodziankę. Ty, Ola i (jej, nią, ją)4 siostra.  

Ewa:  To pewnie wina (twojemu, twoim, twojego)5 brata. Coś ci naopowiadał! 

Piotr: Tak, rozmawiałem z Kubą, ale to nie (on, go, jego)6 wina. Sam się domyśliłem.  

Ewa:  Rozmawiałeś z (niego, nim, nią)7 o urodzinach?  

Piotr: Nic ci nie powiem. My też mamy (swój, swoje, swoich)8 tajemnice.  

Ewa: No nie! Chyba się na (was, wami, waszych)9 pogniewam.  

Piotr: Nie uda ci się. Przecież się na (mi, mną, mnie)10 nigdy nie obrażasz. 
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3. Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem 
(stopniowanie przymiotnika i przysłówka). 

_____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 
 

Polska to jedno z (największych, największe, najwięcej)0 państw w Europie. 

Geograficznie jest (bardzo, bardziej, najbardziej)0 zróżnicowana. Ma dostęp do morza  

i gór. (Wyższy, Najwyżej, Najwyższy)1 szczyt – Rysy (2499 m) – znajduje się  

w Tatrach na południu kraju. Morze natomiast położone jest na północy. Bałtyk  

jest niestety stosunkowo zimnym morzem, ale ma (ładniejsze, ładniejszy, najładniejsze)2 

plaże niż na przykład Niemcy czy Dania. (Dłuższą, Najdłuższą, Najdłużej)3 polską rzeką  

jest Wisła (1047 km). Wisła przepływa przez centralną Polskę i przez obecną stolicę  

– Warszawę. (Najstarszą, Starszą, Starą)4 stolicą Polski było Gniezno. (Późną, Później, 

Najpóźniej)5 stolicę przeniesiono do Krakowa. Pogoda w Polsce jest bardzo (zmienna, 

bardziej zmienną, zmiennie)6. W ostatnim czasie niestety (najczęściej, częstszy, częściej)7 

pada deszcz niż świeci słońce. W czerwcu, lipcu i sierpniu jest (najcieplejszy, najcieplej, 

ciepły)8. Temperatura dochodzi nawet do 40° C. (Zimniejszy, Najzimniejszy, Zimniej)9 

jest  oczywiście w styczniu i lutym, kiedy temperatura spada o kilka lub kilkanaście 

stopni poniżej 0° C.  Polska to zatem (najbardziej intersujący, bardzo intersującym, 

bardziej intersujący)10 i różnorodny kraj niż mogłoby się wydawać.  

 

4. Proszę wykonać zadanie zgodnie z podanym przykładem (tryb rozkazujący).  
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 
Jeśli chcesz mieć szczupłą i zgrabną sylwetkę ____poznaj____ (poznać)0 kilka zasad: 

1. _____________________ (uprawiać)1 regularnie sport! 

2. _____________________ (stosować)2 dietę odpowiednią dla twojego trybu życia! 

3. _____________________ (spać)3 przynajmniej 8 godzin dziennie! 

4. Zdrowe nawyki kształtuje się od najmłodszych lat, dlatego dzieci 

________________________ (chodzić)4 na zajęcia sportowe w szkole. Rodzice, nie  

________________________ (pozwalać, wy)5 im spędzać całego wolnego czasu przed 

komputerem z paczką chipsów w rękach.  
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5. Proszę wykonać zadanie zgodnie z podanym przykładem (tryb   
przypuszczający).  

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 
Gdyby przyszła już wiosna, ___wyszłabym___0 (wyjść)0 na długi spacer do parku. 

____________________ (założyć)1 lekką, białą bluzkę i kolorową spódniczkę.  

Do tego ____________________ (wybrać)2 czerwone buty na wysokim obcasie. Moja 

przyjaciółka na pewno ____________________ (zgodzić się)3 pójść razem ze mną.  

Po spacerze wspólnie ____________________ (zamówić)4 pyszny obiad w dobrej 

restauracji. Wieczorem razem z naszymi chłopakami ____________________ (oglądać)5 

gwiazdy na niebie.  

 

6. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą czasowników podanych w nawiasach 
(aspekt w czasie przeszłym i przyszłym).  

_____ / 10 p. (10 x 1p.) 
 

Od zawsze _marzyłam_0 (marzyć/pomarzyć)0 o tym, żeby mieć psa. Wieczorami 

_______________________1 (wyglądać/wyjrzeć)1 przez okno i patrzyłam na ludzi,  

którzy codziennie _______________________2 (wychodzić/wyjść)2 na spacer ze swoimi 

czworonożnymi przyjaciółmi. Moi rodzice nigdy nie chcieli  ______________________3 

(zgadzać się/zgodzić się)3 na żadne zwierzę. Zawsze ____________________4 (mówić/ 

powiedzieć)4, że z psami jest dużo kłopotów. Jednak ja bardzo, bardzo chcę mieć swojego 

psa i już ______________________5 (postanawiać/postanowić)5, że będę go miała. Mam 

nawet plan. Kiedy ____________________6 (kończyć/skończyć)6 szkołę i przeprowadzę 

się do własnego mieszkania, ___________________7 (kupować/kupić)7 wymarzonego 

psa. ________________________8 (nazywać/nazwać)8 go Kapsel i będę go bardzo 

kochała. Już zawsze wszystko _________________________9 (robić/ zrobić)9 wspólnie. 

Nawet śniadania ______________________10 (jeść/zjeść)10 razem, ale oczywiście  

nie takie same.  
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7. Proszę zapytać o podkreśloną część zdania.  
_____ / 5 p. (5 x 1p.) 

 

Od września0 Adam uczy się w nowej szkole. Jego tata zmienił pracę i cała rodzina 

musiała przeprowadzić się do Warszawy1. Niestety teraz Adam ma do szkoły kilka 

kilometrów i codziennie musi wstawać o 6:00 rano2. Najpierw je śniadanie, bierze 

prysznic i pakuje książki3 do plecaka. Po wyjściu z domu Adam jedzie autobusem  

40 minut4 i wysiada obok parku, przez który musi przejść. Po drodze spotyka się  

z Bartkiem5. 

 

0. __Od kiedy Adam uczy się w nowej szkole?__________________________________ 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

8. Proszę przekształcić zdania zgodnie z podanym przykładem. 
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 

0.  Napiłbym się czarnej kawy.       (ochota) 

__Mam ochotę na czarną kawę_____________________________________________ 

 

1.  Od 10 lat interesuję się fizyką.      (lubić)   

________________________________________________________________________ 

2.  Wczoraj poszłam do teatru.       (być)  

________________________________________________________________________ 

3.  Piotr zarabia więcej pieniędzy od Ewy.      (niż) 

________________________________________________________________________ 

4.  Pierogi są moim ulubionym daniem.     (to)  

_______________________________________________________________________ 

5.  Naprawdę nie wiem, kim jest nowy dyrektor.     (nie znać) 

________________________________________________________________________ 
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9. Proszę uzupełnić tekst przyimkami z ramki zgodnie z podanym przykładem. 
Uwaga! Przyimki mogą być użyte tylko raz, a jeden z nich jest zbędny. 
 

_____ / 5 p. (10 x 0,5p.) 
 

między;    przed;    w;    z;    od;    do;    o;    na;    obok;    ✓po;    u;    oprócz 

 

Udało się! _Po_0 tylu staraniach dostałam się na studia medyczne _______1 Krakowa. 

Oczywiście _______2 egzaminami końcowymi bardzo się stresowałam, ale teraz jestem  

tutaj – _______3 jednym z najstarszych polskich miast. Mieszkam w akademiku,  

w którym też są studenci _______4 Niemiec, więc na pewno szybko znajdę przyjaciół. 

_______5 moim akademikiem a Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

są tylko dwa kilometry. Droga jest bardzo ładna, więc niezależnie _______6  

pogody będę mogła chodzić _______7 zajęcia pieszo, tym bardziej, że zaczynam  

dopiero _______8 10:00. Od czasu do czasu będę też mogła przenocować _______9 mojej 

ciotki, która mieszka tuż _______10 Collegium.  

 

10. Proszę uzupełnić tekst spójnikami z ramki zgodnie z podanym przykładem. 
Uwaga! Spójniki mogą być użyte tylko raz, a jeden z nich jest zbędny. 
 

_____ / 5 p. (5 x 1p.) 
 

chociaż… to;   a także;   bo;   i;   ale;   żeby;   więc;  czy;    im… tym;   albo;   choć;  ✓że  

 

Z dnia na dzień postanowiłam, _że_0 zmienię pracę. Teraz oczywiście zastanawiam się, 

_______1 to była dobra decyzja. _______2a bliżej rozpoczęcia pracy w nowym miejscu, 

_______2b bardziej się stresuję. Na szczęście to taki mobilizujący rodzaj stresu. Lubiłam 

moją poprzednią pracę, _______3 potrzebowałam nowych wyzwań. Rodzice byli  

w szoku, kiedy im o wszystkim powiedziałam, _______4 starali się to ukryć i okazać mi 

wsparcie. Jestem im za to bardzo wdzięczna, _______5 bez ich zgody nie odważyłabym 

się na tak duże ryzyko _______6 pewnie za kilka lat żałowałbym tego.  

_______7a uważam, że w życiu powinniśmy kierować się głosem serca, _______7b wiem, 

że nie każdy może sobie na to pozwolić. Są na przykład ludzie, którzy pracują, _______8 

utrzymać rodzinę _______9 tacy, którzy akceptują nieciekawą pracę, gdyż nie mają szans 

na znalezienie lepszego zatrudnienia. Ja na szczęście jestem jeszcze młoda, mam 

wspaniałych rodziców, _______10 skończyłam dobre studia.   
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IV.  PISANIE              _____ / 15 p. 

 
1. Proszę napisać 15 zdań na jeden z podanych tematów. 
 

1. Jak wyobraża sobie Pani/Pan swoje życie za 15-20 lat? 

2. Jak wyglądały Pani/Pan ostatnie trzy dni przed egzaminem? 

3. Proszę napisać tekst, który zaczyna się od słów: Nigdy nie zapomnę… 

 

WYBIERAM TEMAT __________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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