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Sprawdź swój polski – rozwiąż test  

I. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

Proszę przeczytać akapity i zaznaczyć właściwe odpowiedzi zgodnie z podanym przykładem. 

Przykład:  

0. Letni hotel dla zwierząt to już nic nowego. Jeśli wyjeżdżamy na urlop, a nie mamy kogoś, kto 
mógłby się zająć naszymi kwiatkami, możemy zostawić je w hotelu dla roślin. Gdy nasze kwiaty nie 
lubią zmian, możemy wynająć firmę, która będzie dbać o nie na miejscu.  
 

 

0. Ten tekst informuje, że:  
 
a) hotele dla zwierząt zaopiekują się również kwiatami.  

b) specjalne firmy mogą dbać o kwiaty i zwierzęta w domu.  

c) rośliny można oddać do hotelu.  

 

 

1. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z Internetu, będzie mógł to zrobić w kiosku internetowym. Na 
razie jest ich kilka, ale wkrótce mają się znajdować w wielu miejscach w kraju.  

 

1. Ten tekst informuje, że:  

a) kioski internetowe są popularne w całym kraju.  

b) w kiosku z gazetami można skorzystać z Internetu.  

c) kioski internetowe oferują dostęp do Internetu.  

 

2. Kluby aktywnego poszukiwania pracy są jedną z form pomocy dla bezrobotnych. Mają one za 
zadanie pobudzić ich i zmotywować do bardziej aktywnego poszukiwania pracy oraz wzbogacić o 
potrzebne wiadomości i umiejętności.  

 
2. Z tego tekstu wynika, że kluby:  

a) dają bezrobotnym pracę.  

b) uczą, jak efektywniej poszukiwać pracy.  

c) oferują bezrobotnym pomoc materialną. 

 

3. W Polsce na początku lat 90. na chipsy przerabiano kilka tysięcy ton ziemniaków rocznie. Teraz – 
270 tys. ton. Statystyczny Polak zjada w ciągu roku kilogram chipsów, Brytyjczyk aż pięć kilo. 

 

3. Z tego tekstu wynika, że: 

a) Polacy i Brytyjczycy jedzą najwięcej chipsów. 
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 b) w Polsce je się coraz więcej chipsów.  

c) Polacy jedzą chipsy od lat 90. 

 

4. Doskonale pamiętam, jak ciężko mi było z dala od Polski. Pierwsze kilka lat w USA to była ciągła 
tęsknota i brak przyjaciół. Wtedy, w ciężkich chwilach ciocia powtarzała mi stale, że jak mi się tu nie 
podoba, to mogę wracać. 

 

4. Z tego tekstu wynika, że narrator:  

a) miał ciotkę w USA. 

 b) tęsknił za USA.  

c) wyemigrował z USA. 

 

5. Jeśli chcesz wziąć kredyt studencki, musisz mieć konto w banku. Stypendia i pieniądze od 
rodziców lepiej trzymać na koncie niż w skarpecie schowanej w akademiku. 

 

5. Ten tekst informuje, że:  

a) każdy student musi mieć konto.  

b) należy przechowywać pieniądze w domu akademickim.  

c) banki dadzą kredyt tylko właścicielowi konta. 

 

II. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA 

Proszę podkreślić poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach zgodnie z przykładem 

(odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków oraz przyimki). 

Marta i Przemek bardzo lubią (swoje miasto, swoich miast, swoim miastem)0 , a szczególnie dumni 

są z (dobry teatr, dobrego teatru, dobrym teatrem)1 , w którym (późnego lata, późnym latem, 

późnym lecie)2 odbywa się międzynarodowy festiwal komedii. Chętnie spędzają czas w miłych 

kawiarniach, gdzie można posiedzieć ze znajomymi i wypić z (ich, nich, nimi)3 filiżankę kawy. Na 

turystów czekają tu (wygodnych hoteli, wygodne hotele, wygodnymi hotelami)4 . „W (nasze miasto, 

naszym miastem, naszym mieście)5 – mówią – jest jeden z najnowocześniejszych ogrodów 

zoologicznych w Europie. Można tu zobaczyć dużo (zwierzęta, zwierząt, zwierzęciu) 6 i długo (one, je, 

ich)7 obserwować. ZOO leży w centrum (dużym parkiem, dużego parku, dużym parku)8 , w którym 

znajduje się wiele starych drzew. A jeśli ktoś pójdzie (do, nad, na)9 rzekę , to znajdzie tam tereny 

sportowe, gdzie dzieci i dorośli mogą grać (na, z, w)10 piłkę i odpoczywać.” 
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III. PISANIE 

Proszę napisać zaproszenie dla nauczyciela lub szefa na swoje urodziny / imieniny, które organizuje 

Pani / Pan w restauracji.        (20 słów) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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