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III. Proszę – zgodnie z przykładami – uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów 
podanych w nawiasach (czas teraźniejszy i czas przeszły).  

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.)  

 

Minęło (Minąć)PRZYKŁAD już prawie sto lat… Na unikatowym wspólnym zdjęciu, 

prawdopodobnie z 1929 roku, widzimy (my – widzieć)PRZYKŁAD Marię Skłodowską-Curie i Alberta 

Einsteina. Na fotografii …………………………………………… (spacerować)1 nad Jeziorem Genewskim, 

dokąd Einstein …………………………………………… (zaprosić)2 podobno Skłodowską-Curie  

na wspólne żeglowanie po jeziorze. To nie był dobry pomysł, bo …………………………………………… 

(okazać się)3, że autor teorii względności nie …………………………………………… (umieć)4 pływać.  

Ci dwoje …………………………………………… (mieć)5 ze sobą wiele wspólnego zarówno 

prywatnie, jak i zawodowo: spotkania na konferencjach naukowych, u wspólnych przyjaciół  

w Paryżu lub w Alpach. Pracowali też razem w komisji, której zadaniem 

…………………………………………… (być)6 promowanie wymiany dorobku naukowego  

i kulturalnego pomiędzy naukowcami, artystami i intelektualistami. Już po śmierci uczonej 

Einstein w wywiadzie prasowym …………………………………………… (powiedzieć)7 o niej: „Siła 

charakteru, czystość intencji, samodyscyplina, obiektywizm, niezależność sądów  

– te wszystkie cechy rzadko …………………………………………… (skupiać się)8 w jednej osobie. 

Zawsze ………………………………………… (podziwiać)9 Marię nie tylko za wybitne osiągnięcia 

naukowe, ale także za to, że …………………………………………… (pomagać)10 ona ludzkości poprzez 

swoją pracę i postawę moralną”.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.crazynauka.pl/maria-sklodowska-curie-albert-einstein/. 
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IV. Proszę – zgodnie z przykładem – zapytać o podkreśloną część zdania. 

______ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.) 

PRZYKŁAD 
Basia codziennie używa laptopa. 

– Czego Basia używa codziennie? 

– Laptopa. 

 

1. Chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu. 

– ……………………………………1 chodzisz na siłownię? 

– Trzy razy w tygodniu. 

 

2. Powiedziałam mu o tym, bo musi znać prawdę. 

– ………………………………………2 mu o tym powiedziałaś? 

– Bo musi znać prawdę. 

 

3. Adam idzie na spacer z Basią.  

– ……………………………………3 Adam idzie na spacer? 

– Z Basią.  

 

4. Nie lubię zupy pomidorowej. 

– ……………………………………4 zupy nie lubisz? 

– Pomidorowej. 

 

5. Ula dostała piękne kwiaty od przyjaciela. 

– ……………………………………5 Ula dostała piękne kwiaty? 

– Od przyjaciela. 

 



44 Test 2 – LATO

TEST 2 – LATO 
6 

V. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym 
przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.               

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.) 

Wrocław słynie z krasnali. Turyści szukają tych małych figurek po całym mieście. Proszę 
dopasować opis krasnala do fotografii.  

  

A – [ Przykład ] B – [ ___ ] 

   

C – [ ___ ] D – [ ___ ] E – [ ___ ] 

  

 

F – [ ___ ] G – [ ___ ] H – [ ___ ] 

   

I – [ ___ ] J – [ ___ ] K – [ ___ ] 
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V. Proszę przeczytać tekst i – zgodnie z przykładem – dopasować usunięte z niego 
fragmenty (A–H).  

______ / 7 p. (7 x 1 p.) 
 

Kolejny milioner w Warszawie 

Czwartkowy odcinek programu „Milionerzy” przepełniony był emocjami. Jacek Iwaszko  

z Warszawy [__B__]PRZYKŁAD. To czwarta osoba w historii, która poprawnie odpowiedziała  

na ostatnie pytanie w polskiej edycji teleturnieju [____]1. Jak mówił w programie prowadzący, 

Hubert Urbański, zwycięzca programu jest nie tylko muzykologiem, ale także muzykiem 

amatorem. Zajmuje się swoją pasją w różnych miejscach, m.in. w chórze, a także gra na gitarze 

i akordeonie w zespole [____]2. Na co dzień pracuje w bibliotece w Narodowym Instytucie 

Fryderyka Chopina. 

Udział warszawiaka w programie „Milionerzy” podzielony został na dwa odcinki, [____]3. 

Jacek Iwaszko w eliminacjach jako jedyny odpowiedział poprawnie. Był bardzo opanowany 

[____]4. Dopiero przy pytaniu za pół miliona wykorzystał wszystkie koła ratunkowe: najpierw 

wybrał „pół na pół”, potem poprosił o pomoc publiczność, [____]5. Ostatecznie udzielił 

poprawnej odpowiedzi, dzięki czemu doszedł do finałowego pytania.  

– To wiedza ze szkoły podstawowej, ale to było tak dawno, że nie pamiętam  

– zażartował uczestnik, [____]6. 

Jacek Iwaszko stał się czwartą osobą w historii polskiej edycji teleturnieju „Milionerzy”, 

która poprawnie odpowiedziała na pytanie za milion złotych, [____]7 w tym samym roku,  

w marcu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://warszawa.naszemiasto.pl/ 
jacek-iwaszko-z-warszawy-wygral-nagrode-glowna-milionerach/ar/c1-8467501. 

A. które można było obejrzeć 22 i 23 września  

B. 
PRZYKŁAD  
wygrał w nim główną nagrodę 

C. poprzednio taka sytuacja miała miejsce  

D. i radził sobie doskonale  

E. emitowanego na antenie TVN  

F. gdy usłyszał ostatnie pytanie  

G. a na koniec wykonał „telefon do przyjaciela” 

H. grającym muzykę latynoamerykańską 
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POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA                                                                                             
8 zadań, 45 minut                                                                                                        Liczba punktów: 30 

 
I. Proszę – zgodnie z przykładami – podkreślić poprawne formy wyrazów podanych 
w nawiasach (odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków). 

_____ / 5 p. (10 x 0,5 p.) 
 

(Tej, Tego, Tą)PRZYKŁAD zimy pogoda sprzyja zabawom na (świeżemu, świeżym, świeże)PRZYKŁAD 

(powietrzu, powietrzem, powietrza)PRZYKŁAD. Dzieci bawią się znakomicie: zjeżdżają z górki na 

(sanki, sankami, sankach)1, robią orły i anioły, lepią bałwany. Te zabawy są nie tylko przyjemne, 

ale także uczą (nowych, nowym, nowe)2 (umiejętnościom, umiejętnościami, umiejętności)3. 

Ze śniegu, podobnie jak z piasku, można budować (zamków, zamki, zamku)4. Bardziej aktywne 

dzieci mogą zrobić igloo. Warto je zbudować, jeśli mamy pewność, że praca przetrwa kilka 

(mroźnych, mroźnymi, mroźne)5 dni. Dla maluchów, które uwielbiają malować, można zrobić 

farby do (śniegiem, śniegu, śnieg)6, przelać je do butelki po keczupie i rysować (nich, nimi, je)7 

kolorowe kwiaty. A kiedy zabraknie śniegu i dzieci będą nudzić się w zimowe popołudnie, mogą 

zrobić własne zawieszki z pokarmem dla (ptakami, ptaki, ptaków)8. Wystarczy posmarować 

rolki po papierze masłem orzechowym, a potem posypać karmą kupioną w (sklepu, sklepie, 

sklepem)9 (zoologicznym, zoologicznego, zoologiczne)10. 

 
 
II. Proszę – zgodnie z przykładami – podkreślić poprawne formy wyrazów podanych  
w nawiasach (stopniowanie przymiotników i przysłówków). 

_____ / 2,5 p. (5 x 0,5 p.) 
 

Świąteczny rozkład jazdy oznacza (mniej, mniejsze, najmniejsze) PRZYKŁAD kursów i (dłużej, 

dłuższe, długo)PRZYKŁAD czekanie na przystanku. W Wigilię będą obowiązywały sobotnie rozkłady 

jazdy, ale autobusy i tramwaje (najpopularniejsze, popularnie, najpopularniejszych)1 linii oraz 

metro będą kursowały (najczęściej, częsty, częściej)2. Trzeba jednak pamiętać, że większość 

linii będzie jeździć (krótsze, krócej, najkrócej)3, czyli tylko do godziny 18.00. 

W święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie 

ze świątecznym rozkładem jazdy. Autobusy i tramwaje będą więc jeździły (rzadko, rzadsze, 

rzadziej)4 niż w dni powszednie. W okresie świątecznym warto korzystać z metra. Pasażerowie 

mogą wtedy spotkać świąteczny pociąg, który będzie jeszcze (piękniej, najpiękniejszy, 

piękniejszy)5 niż w zeszłym roku. 

  


