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SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  

DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ  

 

28 MAJA 2021, GODZINA 8.00 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO___________________________________________________ 

 

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW ____________ 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW:  60pkt 

 

 

 

Zadanie 1 (5 pkt) 

Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego 

znaczenie (synonim). Zakreśl prawidłową odpowiedź. 

1.konwencja 

a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 

2.wytworny 

a) dziwny b) wrażliwy c) elegancki d) drogi 

3.urzekać 

a) zachwycać b) dziwić c) denerwować d) opowiadać 

4.koncept 

a) uwaga b) śmiech c) pomysł d) inteligencja 

5.znikomy 

a) znikający b) wielki c) niewielki d) znany 
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Zadanie 2 (5 pkt) 

Do każdego z wyrazów dobierz jeden, który ma przeciwstawne znaczenie (antonim).  

Wpisz wybrany wyraz w miejsce do tego przeznaczone. 

poddany, przygotować, delegalizować, bojaźliwy, pochwalić, kreować, bohaterski, 

zapobiegać, niepokonany, niszczyć 

 

1. ujarzmiony -....................................................................... 

2. odważny -........................................................................... 

3. uprawomocnić -.................................................................. 

4. zganić -............................................................................... 

5. tworzyć............................................................................... 

 

Zadanie 3 (5 pkt) 

W każdej linijce zakreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych pod względem 

gramatycznym. 

1. blado wesoło  pięcioro nieznacznie 

2. gorszy powolny weselszy bardziej interesujący 

3. powiedz  nauczy opowie  zaśpiewa 

4. znalazł widział  mówił  zobaczy 

5. stół  obraz  krzesło  drzwi 

 

Zadanie 4 (5 pkt) 

Uzupełnij brakujące wyrazy. Liczba kresek odpowiada liczbie liter, niektóre litery są podane. 

1.   Przy drodze znajduje się prawie nietknięty _ _ _ _ m czasu poniemiecki bunkier. 

2. „Pan Tadeusz” wyszedł spod _ _ ó _ _ Adama Mickiewicza. 

3.  Gdy opadła kurtyna, na sali rozległa się _ _ _ _ a oklasków. 

4.  Zerwałem się _ _ _ d _ _ świtem, kiedy wszyscy jeszcze spali. 

5.  Jeśli dawka leku przekracza p _ _ _ tolerancji organizmu, należy ją zmniejszyć. 
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Zadanie 5 (5 pkt) 

Uzupełnij brakujące wyrazy, stosując formy analogiczne do podanych przykładów. 

1. jeść –zjadłem obiad  biec -.......................................... do szkoły 

2. zły–najgorszy wynik  duży -................................................. dom 

3. ramię – nosić na ramieniu  szyja – nosić na .......................................... 

4. wstawać – poranek wstanie wschodzić – słońce ..................................... 

5. okrąg – okrągła piłka  kształt –.....................................twarz 

 

Zadanie 6 (5 pkt) 

Poniżej podane są pary zdań. Podkreśl w drugim zdaniu wyraz/wyrazy, który/e pełni/ą tę 

samą funkcję w zdaniu, co podkreślony fragment w zdaniu pierwszym. 

Przykład:  a) Brat wyjechał wczoraj do Wrocławia. b) Mieszkam na wsi.    Odpowiedź: 

mieszkam 

1. 

a) Nie byłem u ciebie, ponieważ chorowałem. 

b) Gdy przyjedziesz, odwiedzisz mnie. 

2. 

a) Antoni patrzył na obraz, nie widząc go. 

b) Wpadł do domu, ociekając wodą. 

3. 

a) Niech idzie, dokąd chce. 

b) Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. 

4. 

a) Daj mi wreszcie spokój! 

b) Idąc do szkoły, zgubiłam pieniądze. 

5. 

a) Drzwi otworzyły się z trzaskiem. 

b) Karol spojrzał na nią wyzywająco i uśmiechnął się. 
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Zadanie 7 (6 pkt) 

Porównaj formy utworzone ze słów języka łacińskiego z ich polskim znaczeniem, a następnie 

przyporządkuj sześć wyrazów łacińskich do odpowiednich wyrazów polskich. 

narrare – opowiadać  narratur – jest opowiadany narratis – opowiadacie  

narrabam – opowiadałem narrate – opowiedzcie narrabunt – opowiedzą  

narrabit – opowie  narraret – opowiedziałby narrabat – opowiadał 

 

1. kochałem -....................................... 

2. kochacie -........................................ 

3. kochać -........................................... 

4. kochał -............................................ 

5. jest kochany -................................... 

6. pokocha -.......................................... 

 

a) amabam b) amabat c) amabit d) amate e) amare f) amatur g) amatur h) amatis 

 

Zadanie 8 (3 pkt) 

Zwracając uwagę na charakterystyczny wygląd wyrazów w podanych przykładach, dopasuj 

fragmenty, które są kontynuacją podanych zdań. Wpisz odpowiednią literę w miejsce kropek. 

1. Controlle constantemente as frituras para evitar ....................................... (portugalski) 

2. A sült ételeket állandóan ellenőrizze ..........................................................(węgierski) 

3. Kontroller hele tiden friturestegt mad for at undgå, ................................ (duński) 

 

a) at der går ild i den opvarmede olie 

b) que o óleo excessivamente aquecido se inflame 

c) nehogy a túl forró zsiradék lángot kapjon 

d) při smaženi jídel budte stále opatmí 
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Zadanie 9 (4 pkt) 

Uzupełnij wyrażenia brakującymi fragmentami związków frazeologicznych. 

1. Rosną jak____________ po deszczu. 

2. Mieć dwie lewe____________  

3. Patrzeć na świat przez ____________okulary. 

4. Mieć olej w ____________ 

 

Zadanie 10 (4 pkt) 

Uzupełnij, wstawiając w odpowiedniej formie gramatycznej wyrazy z nawiasów. 

1. Chętnie oddają się swoim (pasje)________________________ 

2. Przyglądam się (siedmioro dzieci) _______________________ 

3. Lubię wyjeżdżać do (Hiszpania, Grecja)___________________ 

4. Dziewczynki (iść – czas przeszły) _________________________do szkoły. 

 

Zadanie 11 (5pkt) 

Wstaw brakujące litery, które uzupełniają pierwsze i jednocześnie rozpoczynają drugie słowo. 

Każda kreska oznacza jedną literę. 

np. mle KO cham (mleko + kocham) 

 

1. IMA ___ ___ ___ NIE 

2. JO ___ ___ ___ WIĆ 

3. KIE ___ ___ ___ UNEK 

4. BAR ____ ____ ____ IERA 

5. ROLE ___ ___ JGA 
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Zadanie 12 (8 pkt) 

Przeczytaj kolejne słowa. Pod każdym z nich umieszczone są cztery odpowiedzi. Wybierz 

poprawną odpowiedź. 

1. WIZYTA znaczy to samo, co: 

a) podróż  b) odwiedziny  c) wyjazd  d) przyjazd 

 

2. PRACA znaczy to samo, co: 

a) trud  b) płaca  c) robota  d) wykonanie 

 

3. OKRĘT jest to: 

a) łódź  b) jacht  c) barka  d) statek 

 

4. ZAWIŁY znaczy: 

a) narożny b) skomplikowany c) wybuchowy d) znany 

 

5. DEPRESJA to: 

a) żal  b) choroba  c) tęsknota  d) zaduma 

 

6. KONFIDENT jest to: 

a) oszust  b) szpieg  c) opozycjonista d) spowiednik 

 

7. PROBLEM znaczy: 

a) plan  b) pytanie  c) zagadnienie  d) rozwiązanie 

 

8. RYGOR znaczy: 

a) rozkaz  b) karność  c) musztra  d) obowiązek 

 


