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Test znajomości języka polskiego 

…………………………………………… 

/imię i nazwisko/                                                                                        ……………/34 pkt. 

                                                                                                                         pkt/ maks. Pkt 

 

Zadanie 1. Uzupełnij luki przymiotnikiem lub przysłówkiem we właściwej formie 

(stopień równy/ stopień wyższy/ stopień najwyższy)./ 2,5 pkt. (5 x 0,5 p.) 

- O, spójrz, w tym sklepie jest drożej0 (drogo) niż w tamtym. Ten telewizor kosztuje aż o 

200 złotych ……………..……………….1 (dużo)!  

- Nieprawda. Popatrz na to żelazko – jest ………………………………2 (tanie) o 50 złotych 

od żelazka, które widziałyśmy w poprzednim sklepie.  

- O którym myślisz?  

- O tym na ………………………………3 (wysoka) półce.  

- Czy to na pewno jest takie samo, czy ………………………….4(nowoczesne). 

 - Przyjrzyjmy się tym żelazkom jeszcze …………………………5(dokładnie). 

 

Zadanie 2. Proszę uzupełnić zdania, używając czasu przeszłego czasowników  

i odpowiedniej formy zaimków osobowych./ 5 pkt. (10 x 0,5 p.) 

1. Ja, mieć ……………….nadzieję, że kupiłeś dla …………….(ona) prezent. 2. My, 

widzieć ……………………...ten nowy projekt, który zrealizowała dla ……………..(oni) 

konkurencja. 3. Andrzej zaprosić ………………            …………………(my) na wino w 

piątek po pracy. 4. Moja asystentka nigdy nie organizować …………………………tak 

dużej imprezy. 5. Ja, nie zrozumieć……………….             ………………….(ty). Czy 

możesz powtórzyć? 6. Ostatnio My, słuchać……………….            …………..              (ona), 

kiedy jechać ………………….          samochodem. 7. Kiedy Piotr pracować ……………….          

dla ………(my), nie musieć ………………               podróżować tak często samochodem. 

My, płacić………………………                za jego bilety na samolot. 8. – Od kiedy …….       

(ja) znasz? 9. – Ja, poznać ……………….                                       ………. (ty) trzy lata 

temu, kiedy My, być   ………………… na konferencji w Poznaniu. 10. – Ty, jeść 

……………………… już obiad?  
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Zadanie 3. Proszę uzupełnić zdania rzeczownikami podanymi w nawiasach  

w odpowiednim przypadku. ( biernik lub dopełniacz)./ 3 pkt. (6 x 0,5 p.) 

1. Do zupy często jem……………., ale nigdy nie jem…..………( chleb/bułka) 

2. Nie lubię.................., wolę…………..….( cebula/czosnek) 

3. Na półce znajduję………………, ale nie widzę………...(kapusta/sałata) 

4. Codziennie kupuję…………… bo nie lubię………………...(makaron/ryż) 

5. Rzadko jem……….….., a nigdy nie używam………….…(masło/śmietana) 

6. Na śniadanie zazwyczaj piję………………    ….. bo nie 

mam…………..(kawa/herbata) 

 

Zadanie 4.  Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach 

zgodnie z przykładem (czas przyszły)./ 3 pkt. (6 x 0,5 p.) 

Przykład: To być0 będzie 0 wspaniały urlop. Jutro wyjechać1…………… z domu 

samochodem w stronę Gdańska. Po drodze zatrzymać się 2…………..nad Jeziorem Białym. 

Moje dzieci grać 3……………..w piłkę i kąpać 4………………… w tym pięknym miejscu. 

Kiedy dojechać 5 …………………nad morze, zacznie się prawdziwa przygoda. Całą 

rodziną pływać 6……………….jachtem. 

 

Zadanie 5. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów zgodnie z 

przykładem 

(tryb rozkazujący./ 2,5 pkt. (5 x 0,5 p.) 

Jak bezpiecznie poruszać się na drodze? 

Przykład: Założyć 0 kamizelkę odblaskową. Załóż 0 kamizelkę odblaskową. 

Rozejrzeć 1 się przed wejściem na przejście dla pieszych.  

………………1 się przed wejściem na przejście dla pieszych. Poruszać 2 się ostrożnie na 

drodze. …………………2 się ostrożnie na drodze. Nie przechodzić 3 w miejscach 

niedozwolonych. …………………3 w miejscach niedozwolonych. Nie wbiegać 4 nagle na 

jezdnię. ……………………4 nagle na jezdnię. Zachować 5 ostrożność. 

……………………5 ostrożność.  
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Zadanie 6. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w 

nawiasach 

zgodnie z przykładem (tryb przypuszczający)./ 3 pkt. (6 x 0,5 p.) 

Przykład: Gdybym była już dorosła, robiłabym 0 (robić)0 rzeczy, na które teraz nie mogę 

sobie pozwolić.  

Gdyby było deszczowo, mój syn(wypożyczyć)1…………………………… 1 ciekawe 

książki  

z biblioteki. Wieczorem (my) (pójść)2……………………………………………2 do kina, 

gdyby tylko wyświetlano jakiś interesujący film. Jeśli byłoby ciepło, Kasia (kąpać się)3 

…………………………………… 3 w jeziorze. W upalne dni ja najchętniej (leżeć)4 

……………………………………4 na plaży, a wieczorami (odwiedzać) 

5………………………………… 5znajomych. (Cieszyć się)6………………….    6 

urlopem. 

 

Zadanie 7. Proszę uzupełnić tekst poprawną formą wyrazów w nawiasach zgodnie  

z podanym przykładem (odmiana rzeczowników)./ 5p. (10 x 0,5 p.)  

Przykład: Nasze małe mieszkanko znajdowało się w centrum Warszawy (Warszawa)0. 

 Było na dziesiątym ……………… (piętro)1. Z jego …………..(okno)2 roztaczał się 

widok na Pałac Kultury, centrum i tory kolejowe. Rano wybiegaliśmy z niego każdy do 

swoich ………………. (zajęcie)3. Wieczorem po…………….(praca)4 wracaliśmy 

zmęczeni, żeby odpocząć we własnych czterech ………………….. (ściana)5 i cieszyć 

się…………… (widok)6 stolicy. Ale piękny widok nie mógł zrekompensować 

……………… (hałas)7 przejeżdżających dołem …………….. (pociąg)8. Ich intensywne 

życie zaczynało się właśnie wtedy, kiedy wszyscy ………………. (mieszkaniec)9 naszego 

bloku marzyli  

o ………………. (sen)10.   

 

Zadanie 8. Proszę uzupełnić tekst poprawną formą wyrazów w nawiasach zgodnie  

z podanym przykładem (odmiana rzeczowników)./ 5 pkt. (10 x 0,5 p.)   
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Przykład:  Maria i Antoni są bardzo towarzyskimi  ludźmi  (towarzyski człowiek)0.  

Państwo Antoni i Maria Kowalscy mają wielu ……………….  ………………. (dobry 

przyjaciel)¹ i często zapraszają ich do …………..  …………….. (swój dom)2, który stoi   

w lesie nad ……………  ………………. (jezioro mazurskie )3. Nic dziwnego, że goście 

lubią odwiedzać ……………  …………….. (państwo Kowalscy)4 w tej pięknej i spokojnej 

okolicy. Wielu ………………..  ……………. (stary znajomy)5 bardzo podobają się 

mazurskie krajobrazy. Nasi synowie wyprowadzają się do własnych ……………… 

(mieszkanie)6. Nasza córka w przyszłym ……………. (tydzień)7 po raz pierwszy pójdzie 

do ……………… (gimnazjum)8. Niedawno zmarła moja bratowa, dlatego teraz muszę 

trochę więcej pomagać ……………… (brat)9. Myślimy nawet o tym, żeby zamieszkać w 

jego dużym ………………..(dom)10.   

 

Zadanie 9.  Proszę podkreślić poprawną formę wyrazu zgodnie z podanym 

przykładem. /5 pkt. (10 x 0,5 p.)   

 Przykład: Czy powinien zbadać go, jego, niego 0  lekarz?  

Mój wnuczek jest bardzo żywym chłopcem, świetnie się rozwija, bo w wieku siedmiu lat 

ma 152 cm wzrostu i waży 38 kg.  Im, Jego, Niego 1  rodzice także są wysocy. Trochę  mną, 

mi, mnie 2  to niepokoi, że przy każdym większym wysiłku chłopiec strasznie się poci. 

Martwię się o stan zdrowia  mojego, moim, mojemu 3  wnuka, dlatego chciałabym 

wiedzieć, czy należy  jemu, mu, niemu 4  zrobić jakieś badania. Czy organizm  naszemu, 

naszym, naszego5 wnuka dojrzewa zbyt szybko? Najgorsze, że rodzice chłopca nie widzą 

w tym nic złego. Prawdopodobnie jest  ich, im, nich 6  tak wygodnie. Liczą na to, że kiedy 

chłopiec podrośnie, ich, im, nich 7  problemy nagle się skończą. Proszę więc uprzejmie o 

fachową poradę, co mam robić w tej sytuacji, czy słuchać  ich, moje, moich 8  dzieci, czy 

leczyć wnuka? Cóż mogę więcej zrobić mu, jemu, dla niego 9 ?  To jest mój, mnie, dla 

mnie 10 ukochany wnuk. 

 

 


