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TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 

Rok szkolny 2019/2020 

KOD KANDYDATA            

PESEL KANDYDATA            

 

Zadanie 1. 

Język fikcyjny. Zdolność postrzegania reguł gramatycznych rządzących językiem obcym.                                

Na podstawie analizy zdań w tym języku i ich polskich tłumaczeń, zbuduj reguły gramatyczne 

rządzące tym językiem, a następnie przetłumacz zdania polskie na ten język. 

dona – pani   don – pan   vendan – sprzedawać 

bel – ładny   flera – kwiat   frut – owoc 

compran – kupować   bon – dobry 

Zdania przykładowe: 

1.Donala comprat flerala. Pani kupuje kwiat. 

2. La donna bona ecomprat la flera bela. Dobra pani kupiła ładny kwiat. 

3. Donele recompranno le flere bele. Panie będą kupować ładne kwiaty. 

4. Donul revendat frutul. Pan będzie sprzedawał owoc. 

5. Donili vendanno li fruti beli. Panowie sprzedają ładne owoce. 

6. Lo don bon evendat frutili. Dobry pan sprzedał owoce. 

7. Donul net vendat frutili. Pan nie sprzedaje owoców. 

8. Lo don bel enett vendat flerele. Ładny pan nie sprzedał kwiatków. 

9. Li doni boni renet vendanno le flere bele. Dobrzy panowie nie sprzedadzą 

ładnych kwiatków. 

10. Le done bone ecompranno frutili. Dobre panie kupiły owoce. 

11. E le done bone compranno-ne li fruit boni? Czy dobre panie kupiły dobre 

owoce? 

12. Re donul venda –ne frutal? Czy pan sprzeda owoce? 



2 
 

13. Enett donili vendanno-ne le flere bele?  Czy panowie nie sprzedali  ładnych  

kwiatków? 

14. Renett li doni boni vendanno-ne lo frut bon? Czy dobrzy panowie nie będą 

sprzedawać dobrego owocu? 

 

 Przetłumacz na ten język niżej podane zdania polskie, wykorzystując słówka: 

Vec – stary,  ostendan – pokazać,  libron – książka,  madra – matka, 

mel – zły,  legan – czytać,  fratel – brat,  sora – siostra. 

Odpowiedzi: 

1. Siostry nie pokazują starych książek. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy zły brat pokazał książkę? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy stara matka pokaże braci? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Stare siostry będą czytać złe książki. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Starzy bracia nie pokazali matki. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Czy siostra nie będzie czytać książek? 

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………./ 12 p. 

Zadanie 2. 

Wstaw na początku taką sylabę, która spowoduje, że wszystkie trzy grupy liter utworzą 

sensowny wyraz: 

                                 - ba                                                                                                                                        

1. ------------  - bot 

                               - czek 
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                                  -  tka 

2. -------------- - lunek 

                                  - rzanna 

 

                            - płata 

3. ----------------  - szkole 

                            - pokój 

 

                           - koszny 

4. ---------------  - lewisko 

                           - mowa 

 

                             - ranek 

5. ---------------   - seł 

                            - ciąg 

…………/5 pkt. 

Zadanie 3. 

Dopasuj do podanego wyrazu pochodzenia obcego jego polskiego odpowiednika z tabelki 

poniżej. Jeden wyraz został podany dodatkowo. 

renomowany - ...........................................................  

balast - ........................................................... 

arogancja - ...........................................................  

majstersztyk - ...........................................................  

precyzyjnie - ……………………………………………………… 

pogarda   arcydzieło  dokładnie    zachwalany     nieobliczalny   ciężar 
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………………../5 p. 

Zadanie 4 

Wybierz poprawną odpowiedź – a, b, c lub d i zakreśl ją kółkiem :  

1. The ……………… has a handle. 

a. knives   

b. knife   

c. knifes   

d. knive 

2. Joe and May...................... their homework now. 

a. are doing   

b. do   

c. is doing   

d. does 

3. ...................... milk...................... there in the jug? 

a. How much, is   

b. How many, is   

c. How, is   

d. How much, are 

4. Mr. Paul...................... Canada next month. 

a. visiting   

b. visit   

c. will visit   

d. visits 

5. The...................... are naughty. 

a. children  

b. child   

c. childs   
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d. two child 

6. Jack saw a big dog...................... . 

a. tomorrow  

b. every day   

c. yesterday   

d. on Mondays 

7. What time did you arrive ……………. work this morning? 

a. for 

b. in 

c. on 

d. at 

8. Everything depends ……….. you. 

a. for 

b. in 

c. on 

d. by 

9. Oxford is famous ……… its universities. 

a. for 

b. in 

c. on 

d. by 

 

10. They ............. their homework yesterday. 

a. do not do  

b. did not look   

c. did not do.   

d. did not make 
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11. Hawaii and Lebanon are two places ........... you can ski in the morning and sunbathe 

on the beach in the afternoon. 

a. what 

b. when 

c. where 

d. which 

12. The electricity was off all day today, so no one could use their fans or air 

conditioners, even though it was one of .............. days of the year. 

a. too hot 

b. the hottest 

c. such a hot 

d. so hot 

13. If ...... book is like the first chapter, then I don't think I'm going to read ...... of it. 

a. every / something 

b. all of/ no longer 

c. each / nothing 

d. the whole / any more 

14. Some people have a talent for science and mathematics,......others are good at art 

and music. 

a. such as 

b. rather than 

c. while 

d. no matter 

15. I wonder......textbooks I will need to buy for my literature course. 

a.  how many 

b. how often 

c. how far 
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d. how much 

16. We ……… go to school on Saturday and Sunday. 

 a.  needn’t  

b.    mustn’t  

c.  wouldn’t 

d. aren ‘t 

17. „Give me an apple.” „………………….”  

a.  Here you are.  

b.  That’s it!  

c.  Please. 

d.  Take yourself. 

…………./ 17 p. 

Zadanie 5 

Na podstawie przykładów z języka łacińskiego dobierz brakujące odpowiedniki, zakreślając 

odpowiedzi od A do J spośród wyrazów znajdujących się w ramce.  

Jeżeli po łacinie: 

laudare  oznacza  chwalić hortus oznacza  ogród 

laudatur oznacza  jest chwalony hortorum  oznacza  ogrodów 

laudabat  oznacza  chwalił hortis  oznacza  ogrodom 

 

to:  słów oznacza ……,    lekarzom oznacza ……,     bóg oznacza ……,  

tańczyć oznacza ……,      jest obdarowany oznacza ……,      tańczył oznacza ……. 

A. saltare  B. verbum  C. donavisse  D. saltabat  E. donatur 

F. deus  G. saltando  H. verborum  I. verba  J. medicis 

…………./6 pkt. 
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Zadanie 6 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij odpowiedzi na pytania 1-5 zgodnie z treścią tekstu. 

 ✕ 

Hi Jackie, 

I have finally arrived in the USA, but the flight was long and I had a bad headache. I’m 

staying with my family near Portland, not far from the Pacific Ocean. They live in a big 

farmhouse about 10 km from the city. My aunt and uncle are farmers, but their oldest son, 

Dave, is a car mechanic. My younger cousin, Debbie, is still at school like me. When I 

arrived, my aunt Alice made a special dinner to make me feel welcome. The turkey pie was 

the best thing I’ve ever eaten!  

Naturally, I’m spending most of the time with Debbie. She’s a very nice girl, always kind 

and cheerful. During the summer holidays, she has to help a lot in the house, but she 

doesn’t mind. She’s also interested in protecting the environment and last month she did a 

park clean-up with her friends. 

Anyway, my family have planned some exciting things for me to do while I’m here. 

Tomorrow, we’re going to spend the whole day visiting Portland. At the weekend, we’ll 

probably go climbing and fishing if the weather’s good. I can’t wait!  

OK, that’s all from me now. I’ll get back to you in a few days to tell you more. 

Cheers, 

Anna 

 

 

1 How did Anna feel during her journey? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 What does Dave do? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 What did Alice prepare for Anna when she arrived? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 How does Debbie feel about doing housework? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5 What is the family planning for the weekend? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………/5 p. 


