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TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW  

DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………...............KLASA……………………………... 

SZKOŁA…………………………………………………………………………………………………. 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW       ___________/50p. 

ZADANIE 1 

W języku polskim funkcjonuje wiele wyrazów pochodzenia obcego, które zastępują polskie wyrazy 

rodzime. Odtwórz te wyrazy pochodzenia obcego. Dla ułatwienia podano pierwszą literę. 

przykład: sprzeciw – KONTRA 

1. wojskowy   M………………………………………………………………. 

2. przekonywać   P……………………………………………………………….. 

3. zuchwały   O……………………………..................................................... 

4. bunt    R…………………………………............................................. 

5. brudna i biedna dzielnica S……………………………….................................................. 

____/5 

ZADANIE 2 

Dopasuj synonimy (wyrazy o tym samym znaczniu), wybierając je z podanych przykładów. 

1. znaczący       apatyczny 

2. niecodzienny       rozchwytywany 

3. poczytny       prestiżowy 

4. bezwładny       wyjątkowy 

____/4 

ZADANIE 3 

W języku polskim z nieznacznymi zmianami funkcjonuje wiele wyrazów pochodzenia łacińskiego. 

Odtwórz te zapożyczenia i podaj ich polskie odpowiedniki. 

przykład: EVOLUTIO  ewolucja  czyli rozwój 

1. CAERIMONIA    czyli 

2. DEFENSIO     czyli 

3. EXPLOSIO     czyli 

4. GUSTUS     czyli 

____/8 
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ZADANIE 4 

Przeczytaj kolejne słowa. Pod każdym z nich umieszczone są cztery odpowiedzi. Zastanów się i 

wybierz poprawną odpowiedź. 

ZAWIŁY znaczy:      PRACA znaczy to samo co: 

a) narożny      a) trud 

b) skomplikowany     b) płaca 

c) wybuchowy      c) robota 

d) znany       d) wykonanie 

DEZERTER jest to:      PROTEKCJA znaczy: 

a) zbieg       a) odczyt 

b) włamywacz      b) poparcie 

c) żandarm      c) stosunki 

d) więzień       d) przemówienie 

ELASTYCZNY znaczy:     UCHODŹCA jest to: 

a) stalowy       a) zdrajca 

b) sprężysty      b) podróżnik 

c) sztywny      c) emigrant 

d) przyjemny      d) uciekinier 

LEGAT znaczy:      KONFIDENT jest to: 

a) sąd       a) oszust 

b) zapis       b) szpieg 

c) wyrok       c) opozycjonista 

d) proces       d) spowiednik 

____/8 

ZADANIE 5 

Słowa do odszyfrowania. W każdym przykładzie pewna kombinacja liter dwóch istniejących już 

wyrazów daje wyraz brakujący. 

●NIEBO (NORA) BARK   ●BRZEG (ZBIR)  FIRMA 

●WIGOR________________OGÓŁ   ●IMBIR_________________PLAMA 

●NARTA (TRAN) ŁANIA 

●ŁOPOT________________DALIA 

____/3 

ZADANIE 6 

Wyrazy podane w nawiasach wstaw we właściwej formie, zgodnie z podaną sugestią. 
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1. Nawet (gorący)………………………………………...zwolennicy nie głosowali na niego.  

(stopień najwyższy) 

2. Dla wielu pracowników (honorarium)……………………………..nie były wystarczająco 

atrakcyjne. 

3. (ileż)………………………….chłopców można by zaprosić do udziału w tych zawodach. 

4. (czyje imię)……………………………………….jest ta szkoła. 

5. (jakiż)…………………………..dziwnych rzeczy dowiedzieliśmy się od naszych gości! 

6. (kopnąć)………………………...tylko jedna kropelka kwasu i wypaliła dziury w koszuli. 

7. (kaszlnąć)………………………., dała nam znać, że zaczyna się już niecierpliwić.  

(imiesłów uprzedni) 

8. Coś tam robi w swoim pokoju. Chyba (kleić)…………………….modele samolotów. 

9. W piwnicy stały (konew)…………………………………pełne miodu. 

10. No to kto (pokroić)…………………………….ten tort? (czas przyszły) 

 

____/10 

ZADANIE 7 

W każdym z poniższych tekstów brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy fragment, odpowiednio 

wybierając odpowiedź A, B, C, lub D. 

1. I wiesz co, zimno? Do trzech razy sztuka! Jeśli za rok o nas zapomnisz, nie sypniesz 

śniegiem…………………………….., to my się na ciebie obrazimy i długo nas będziesz musiała 

przepraszać. 

a) bo my nie możemy się doczekać 

b) który nas ucieszy jak nic 

c) i nie uraczysz nas mrozem 

d) tak, że sanki pójdą w ruch 

2. Obywatele i partnerzy społeczni powinni w aktywny sposób uczestniczyć w procesie wyboru 

obszarów kryzysowych i docelowo być głównymi beneficjentami możliwości………………w ramach 

rewitalizacji. 

a) wyłaniających się w obrębie korzyści 

b) bez narażania na straty finansowe 

c) dla których trzeba poświęcić pieniądze 

d) i korzyści płynących z realizacji projektów 

3. Profesor zgromadził kilku studentów, aby opracowali system, który pozwalałby wygrywać w 

blackjacka…………………………………, przychodzi czas, żeby sprawdzić, jak zadziała on w 

rzeczywistości. 

a) Gdy udaje im się złamać swoisty kod 

b) I tak oto przygotowali taki system, że 

c) Taka wygrana była bardzo pożądana 

d) Gdy już są całkiem gotowi do dzieła 
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4. Programy,……………………………, ale wcale nie muszą się ścigać z konkurencją na oglądalność, 

które sterroryzowane przez słupki oglądalności, nie zmieniają się w komiksy zastępujące grepsami 

poważne pytania. 

a) jak każdy inny 

b) które mogą 

c) które warto obejrzeć 

d) o których warto wiedzieć 

____/4 

ZADANIE 8 

Wybierz analogiczne formy do słów lub wyrażeń według przykładów, odpowiednio zaznaczając 

odpowiedź A, B, C lub D. 

1. odłoży - kłaść 

odwiezie - ………………………….. 

a) wiedzieć 

b) wieźć 

c) wieść 

d) wieć 

 

2. reklamować – złoży reklamację 

krytykować – ……………………….. 

a) podda krytyce 

b) zaproszony do krytyki 

c) wprawiony w krytykowaniu 

d) dobry w krytyce 

 

3. prosię – prosięta 

koźlarz - ……………………………... 

a) koźlęcia 

b) koźlarza 

c) koziołka 

d) koźlęta 

 

4. rozczepić – rozczepię 

zgiąć - ………………………………… 

a) zegnę 

b) zgięła 

c) zgięli 

d) zegnie 

 

5. trywialny – banalny 

huncwot - …………………..………… 

a) złodziej 

b) guzdrała 

c) gryzipiórek 
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d) nicpoń 

 

6. łgać – łgarstwo 

młócić – ……………..………………… 

a) młócimy 

b) młocenie 

c) młocka 

d) młockarnia 

____/6 

ZADANIE 9 

Przeanalizuj zdania w języku fikcyjnym, a następnie wykonaj przewidziane dalej zadania. 

rovena  dziewczynka  lataka  koleżanka serpena  list 

vidrona  chłopiec  bogarta  przyjaciel doneta  prezent 

las  pisać   hias  wysyłać suva  długi 

trava  drogi 

 

Dziewczynka pisze list.     Serpena rovena lasa. 

Dziewczynka pisze długie listy do koleżnki.  Serpenna suvva rovena latakau lasa. 

Koleżanka napisała długie listy do dziewczynek. Serpenna suvva lataka rovennau lasaga. 

Koleżanka napisze dłuższe listy.   Serpenna suvvatal lataka lasuga. 

Najdłuższy list został napisany przez koleżankę. Serpena suvatalle latakau lasagamar. 

 

Wybierz zdanie, które poprawnie przetłumaczono na ten język: 

1. Przyjaciel wysłał chłopcu najdroższy prezent. 

 

a) Bogarta hiasaga vidronau travatalle doneta. 

b) Travatalle doneta bogarta hiasaga vidronau. 

c) Doneta travatalle bogarta vidronau hiasaga. 

d) Doneta travatalle bogarta hiassagmar vidronau. 

 

2. Chłopiec wyśle droższy prezent przyjacielowi. 

 

a) Doneta travatal vidrona bogartau hiasuga. 

b) Travatal doneta vidrona hiasuga bogartau. 

c) Vidrona hiasug.a travatal doneta bogartau. 

d) Travatal doneta vidronna hiassuga bogartau. 

____/2 


