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Test z polského jazyka – varianta A
Część A
1. Pierwszą (niższą) izbę polskiego parlamentu stanowi [2 pkt]:
a. Senat
b. Sejm
c. Rada Ministrów
d. Konwent Seniorów

2. Obecny polski premier Donald Tusk jest jednocześnie przewodniczącym partii [2
pkt]:
a. Prawo i Sprawiedliwość
b. Polskie Stronnictwo Ludowe
c. Liga Polskich Rodzin
d. Platforma Obywatelska

3. Na podstawie krótkiego fragmentu opisu proszę wskazać o jakie miesjce chodzi [2
pkt]:
Największa gotycka twierdza w Europie położona w północnej Polsce to jedno z najbardziej
ulubionych miejsc polskich i zagranicznych turystów. Jej budowa została rozpoczęta w drugiej
połowie XIII wieku przez Zakon Krzyżacki. Składa się z trzech zamków otoczonych odrębnymi
fortyfikacjami i zajmuje ok. 20 ha. Jest tu również muzeum z kolekcją bursztynu. W 1997 roku został
zespół zamkowy wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
a. Zamek Zakonu Krzyżackiego w Malborku
b. Zamek Królewski w Warszawie
c. Zamek Królewski na Wawelu
d. Zamek w Gniewie

4. Sukiennice można zwiedzić w [2 pkt]:
a. w Poznaniu
b. w Wrocławiu
c. w Bielsku-Białej
d. w Krakowie

5. Z jakim państwem Polska nie graniczy [3 pkt]:
a. Białoruś
b. Litwa
c. Niemcy
d. Łotwa

6. Proszę podać właściwą kolejność podanych miast ze względu na ilość mieszkańców [3
pkt]:
a. Kraków – Warszawa – Katowice – Poznań
b. Warszawa – Kraków – Poznań – Katowice
c. Warszawa – Katowice – Kraków – Poznań
d. Warszawa – Poznań – Kraków – Katowice

7. W dniu 11 listopada jest w Polsce obchodzone [2 pkt]:
a. Święto Konstytucji 3 Maja
b. Dzień Wszystkich Świętych
c. Narodowe Święto Niepodległości
d. Andrzejki

8. Władysław Stanisław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za [2 pkt]:
a. całokształt działalności naukowej w dziedzinie fizyki
b. za całokształt twórczości literackiej
c. za powieść „Chłopi“
d. za odkrycie nowego pierwiastka chemicznego

9. Święty Wojciech pochodził z dynastii [2 pkt]:
a. Sławnikowiczów
b. Przemyślidów
c. Piastów
d. Andegawenów

10. Proszę wskazać liczbę województw obecnego podziału administracyjnego Polski [2
pkt]:
a. 17
b. 14
c. 19
d. 16

11. W podanym zestawieniu nie powinien znaleźć się jeden wyraz, proszę zaznaczyć
który [2 pkt]:
a. list polecony

b. znaczek

c. pocztówka

d. konto

Część B
12. Proszę przetłumaczyć z języka polskiego na język czeski podane wyrazy:
a. cena rynkowa – tržní cena
b. sklep – obchod
c. nieruchomości – nemovitosti
d. izba handlowa – obchodní komora
e. VAT – DPH
f. sklepik – obchůdek / malý obchod
g. towar – zboží
h. tani – levný

[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]
[4 pkt]

13. Proszę do zaznaczonych wyrazów w poszczególnych zdaniach znaleźć jeden wyraz o
podobnym znaczeniu (synonim):
Moja siostra Kasia oszczędza pieniądze na wycieczkę do Włoch. [3 pkt]

a. odkłada

b. marnuje

c. ostrzega

d. wydaje

Promocja nowej marki kosmetyków wypadła świetnie. [3 pkt]
a. problematyka
b. propozycja
c. produkcja

d. reklama

Polski rząd uważa za swój priorytetowy cel budowę autostrad. [3 pkt]
a. zawodowy
b. główny
c. pasywny
d. humorystyczny

14. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na zadane niżej pytania (prawidłową
odpowiedź proszę zaznaczyć ). Za prawidłową odpowiedź 4 pkt:
Taniocha w cenie
Dla dzieci wyśnione misie Haribo i czekolady z okienkiem, dla starszych dobre wino w kartonach i
pyszne śledzie w śmietanie. Pamiętacie? Ten „ekskluzywny“ towar jechał do Polski z RFN. Hordy
naszych handlarzy pustoszyły tam sieci marketów spożywczych Aldi czy Penny Markt i wiozły
hurtowe zakupy prosto na bazary i do małych, prywatnych sklepików. Tak na początku lat 90. rodził
się w Polsce wolny rynek handlu detalicznego. I wszystko wskazuje na to, że za rok, może dwa stare
wróci. Znowu będziemy kupować tani towar w kartonach z Zachodu. Tyle że nie na bazarach, lecz w
sklepach dyskontowych.
Według najnowszego raportu firmy PMR coraz więcej Polaków wybiera dyskonty, czyli tanie sklepy
sprzedające towar w ograniczonym asortymencie i po niskich cenach. Jeśli ktoś nie wierzy w te dane,
wystarczy się przejść do najbliższej Biedronki, Lidla czy Netto. Stały obrazek to długie kolejki i
splądrowane półki. Na cotygodniowe dostawy promowanych towarów czekają tłumy klientów pod
sklepem – gazetki z ofertą już dawno przeczytali, bo na bieżąco dostają je prosto do skrzynek
pocztowych. Nie przeszkadza mały wybór towaru, nieznane marki i przygnębiające wnętrza tych
przypominających bardziej magazyny niż sklepy przybytków. Tam jest taniej. […]
[http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/taniocha-w--cenie,30957,1]

a. „Ekskluzywny“ towar wożono na początku
lat 90. do Polski z Niemiec.
b. Hurtowe zakupy wozili polscy handlarze dużymi
samochodami.
c. Popularność dyskontów w Polsce spada.
d. Dostawy promowanych towarów do dyskontów są
realizowane co tydzień.
e. W dyskontach jest duży wybór znanych marek
towarów.
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15 Proszę uzupełnić krótkie dialogi (do każdego pytania dopasować odpowiednią
odpowiedź z poniższej listy):
1. O której spotkamy się w kawiarni? – C

[3 pkt]

2. Dzień dobry, czy jest świeże pieczywo? – D

[3 pkt]

3. Przepraszam, jak dojechać do ratusza? – E

[3 pkt]

4. Gdzie znajdę adres Państwa firmy? – B

[3 pkt]

5. Zosiu, czy już rozmawiałaś z kierownikiem? – A

[3 pkt]

a. Tak, spotkałam go wczoraj na korytarzu.
b. Na pewno można go znaleźć w książce telefonicznej.
c. Punktualnie o godzinie czternastej.
d. Nie, niestety, już nie ma.
e. Proszę wsiąść do tramwaju nr 2, pojechać dwa przystanki i zaraz skręcić w prawo.

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: 52
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 92,98
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,86
Decilové hranice výsledku zkoušky:
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