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INFORMACJA DLA EGZAMINUJĄCYCH 

(TEST PODSTAWOWY) 

 

Informacje ogólne 

 

Test podstawowy – wersja A został przygotowany na poziomie B1 według ESOKJ oraz standardów 

Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

 

Informacje szczegółowe 

 

1. Sugerowany czas trwania egzaminu – półtorej godziny (90 minut). 

2. Test podstawowy został opracowany w kilku wersjach. Każda z nich składa się z  

5 części: I – rozumienie ze słuchu (10 p.), II – test leksykalno-gramatyczny (50 p.), 

III – rozumienie tekstu pisanego (10 p.), IV – wiedza o Polsce (15 p.), V – pisanie (15 p.). 

3. Część I to rozumienie ze słuchu. Zawiera tekst ciągły do odczytania przez polonistę. Sugeruje 

się dwukrotne odczytanie tekstu  w tempie lektorskim. Testy można wręczyć zdającym przed 

wysłuchaniem tekstu. 

Dla poszczególnych wersji zostały opracowane różne testy ,choć teksty w wersjach 

A:B/C:D/E:F/G:H są takie same. Podobnie jest w części III-rozumienie tekstu pisanego.  

4. Klucz jest dołączony do każdej wersji testu. 

5. Przy każdym zadaniu egzaminacyjnym jest podana punktacja.  

Za cały test można otrzymać maksimum 100 punktów. 

 

Życzę miłej pracy. 

Autorka testu 

 

Test podstawowy- wersja A 
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I. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU                                        ------- /10 p. 

Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:    

0. Najwięcej ludzi, którzy znają język hiszpański jest : 

a) w Polsce 

b) w Hiszpanii 

c) w Ameryce Łacińskiej 

1. Obecnie w Unii Europejskiej współpracuje ze sobą: 

a) 27 państw  

b) 28 krajów 

c) 15 państw. 

 

2. W UE najbardziej rozpowszechnionym językiem  ojczystym jest: 

a) angielski 

b) niemiecki 

c) francuski. 

 

3. Osiemnaście  procent mieszkańców Unii posługuje się jako językiem ojczystym: 

a) angielskim 

b) niemieckim 

c) francuskim. 

 

4. Za swój język ojczysty hiszpański uważa  : 

a) 13% mieszkańców  UE 

b) 11 % obywateli UE 

c) 19% członków  UE. 

 

5. Języka angielskiego - jako drugiego  znanego języka - nauczyło się: 

a) 47% mieszkańców UE 

b) 33% mieszkańców Francji 

c) 31% mieszkańców Niemiec. 

 

6. Według autora język rosyjski jest popularny w  UE, ponieważ: 

a) zna go tyle samo osób co hiszpański 

b) Rosja jest członkiem Unii Europejskiej 

c) Rosja  dominuje w polityce i gospodarce światowej. 

 

7. Europejczycy  najchętniej uczą się  trzech języków: 

a) angielskiego, hiszpańskiego i włoskiego 

b) angielskiego, francuskiego i niemieckiego  

c) angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. 
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8. Instytuty, które promują naukę różnych języków obcych: 

a) są tylko w Europie 

b) uczą języków obcych tylko obywateli Unii Europejskiej 

c) działają na całym świecie. 

 

9. Języka francuskiego można nauczyć się w: 

a) British Council 

b) Goethe Institut 

c) Alliance Française 

 

10. Zaledwie 1% mieszkańców Unii Europejskiej: 

a)  już potrafi  posługiwać się  językiem polskim 

b) studiuje język polski jako obcy w Polsce 

c) zaczęło się uczyć języka polskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test podstawowy wersja A 
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II.TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY _____/50 p. 

 

 

Zadanie 1 

Proszę  uzupełnić tekst odpowiednimi formami słów podanymi w nawiasach. _____/10p. 

 

Moi rodzice postanowili, że kupią mały dom nad… jeziorem ……(0) (jezioro). Ojciec chciał 

tam pływać……………(1) (łódka) i łowić ryby, a  mama  spacerować po ………. (2) (las) i 

opalać się nad …………… (3) (woda). Dwa tygodnie szukali …………… (4)…….……(5) 

(różne oferty)  w gazetach. Nic im się nie podobało, bo albo jezioro było za daleko  

od ……….… (6) …………… (7) (nasze miasto), albo dom był za drogi. W końcu to ja 

znalazłem w internecie  piękne zdjęcie ……………… (8) …………….. (9) (mały domek) 

obok lasu i wody.  Mamie bardzo spodobał się dom, a ojcu cena. Pojedziemy tam z rodzicami 

w ……………….. (10)  (sobota) i zobaczymy, czy warto  kupić ten dom. 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnić tekst czasownikami w czasie przeszłym.       ______/10 p. 

 

 Wiosna  w tym roku ……zaczęła się…..(0) (zacząć się) bardzo  wcześnie. W Łodzi ostatnie 

dni marca …………(1) (być) bardzo ciepłe i słoneczne. Ania  i jej przyjaciółka  Ewa 

……………….. (2) (chcieć) zobaczyć  wiosnę w górach. Rano razem ze swoimi chłopakami 

……………(3) (wsiąść) do autobusu i …………….. (4) (pojechać ) w góry  do Zakopanego. 

Po południu chłopcy ……………. (5) (znaleźć) niedrogi pokój w małym pensjonacie. Potem  

wszyscy…………….. (6) (wziąć)  pieniądze, telefony komórkowe i ………….(7) (pójść) na 

pierwszy spacer po mieście. Słońce …………. (8)  (świecić ), a po  głównej ulicy 

Zakopanego – Krupówkach ………………. (9) (spacerować) wielu ludzi. Nagle do 

dziewczyn …………… (10) (podejść) duży biały pies. Obie były bardzo przestraszone, ale 

pies nic im nie zrobił.                        

 

Test podstawowy - wersja A 
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Zadanie 3 

Proszę uzupełnić tekst  stopniem wyższym  lub  najwyższym przymiotnika albo 

przysłówka podanego w nawiasie.       _____/5 p. 

 

Lato w Polsce jest…… najcieplejszą (0)( ciepły) i najbardziej …… (0) ((bardzo) lubianą 

przez wszystkich porą roku. W tym czasie, to znaczy od czerwca do września, dni są długie, a 

noce krótkie. Dwudziestego czwartego czerwca jest w Polsce ……………….(1) ( długi) 

dzień w roku, który trwa około 16 godzin i 50 minut. Lato jest  dla wielu ludzi ………….. (2) 

(piękny) porą roku niż wiosna. Zwykle w Polsce centralnej jest  jednak……….…….. (3) 

(mało) słonecznych dni niż w górach. W polskich górach …………….. (4) (często) niż w 

innych regionach Polski są burze. 29 lipca 1921 r. w obecnym województwie opolskim 

termometry pokazywały 40,2 °C. Była to …..……………… (5) (wysoki) temperatura 

zaobserwowana w naszym kraju w czasie ostatnich stu lat. 

 

 

Zadanie 4 

Co do czego pasuje? Proszę połączyć  lewą stronę  z prawą.  _________/5 p. 

 

0. lekki jak    a) mrówka 

            1. pracowity jak   b) ryba 

 2. słodki jak    c) piórko 

 3. zdrowy jak    d) miód 

 4. wolny jak    e) cytryna 

 5. kwaśny jak    f) ptak 

 

   0       1       2       3        4       5 

   C      
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Zadanie 5           

Proszę wpisać odpowiednie  przyimki.      _____/5 p. 

      

0. znaczek ……na…… list. 

1. jazda …………. …biletu 

2. tańce ……………..lodzie 

3. podróż …………. świata 

4. deszcz ……….. …śniegiem 

5. droga …………. las  

 

Zadanie 6           

Proszę uzupełnić tekst  odpowiednimi zaimkami.     _____/5 p. 

 

 

Maciek ma nową dziewczynę. Poznał ……ją…… (0) na urodzinach brata. Na początku 

imprezy urodzinowej nie rozmawiał z …………(1), bo jest bardzo nieśmiały. Cały wieczór  

razem z kolegą tylko przyglądali  się ………….. (2), ale dziewczyna doskonale się bawiła i 

nie zwracała na ………….. (3) uwagi. Dopiero późnym wieczorem, kiedy impreza się 

skończyła, Maciek  i jego kolega podeszli do…………… (4) i zapytali, czy ma ochotę pójść z 

……………. (5) na spacer. 

 

 

Zadanie 7 

Proszę uzupełnić polecenia odpowiednią formą trybu rozkazującego.   _____/5 p. 

 

Zdenerwowana matka „radzi” synowi: 

-nie ….budź się ……( 0) ( budzić się ) za wcześnie, bo będziesz senny! 

- …………….(1) (wstać) kiedy chcesz! 

-nie………….(2) (sprzątać), bo się zmęczysz! 

-……………..(3) (jeść) tylko frytki, bo jesteś za chudy! 

-nie…………(4) (iść) do szkoły, bo pada deszcz! 

-…………….. (5) (robić) sobie wakacje co tydzień ! 

Test podstawowy- wersja A 
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Zadanie 8 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi słowami  z nawiasów. _____/5 p.   

 

Szanowna  Pani ! 

 My doskonale ….wiemy…. (0) (wiedzieć/znać), że rozumie Pani nasze problemy i pomaga 

nam  w wielu sytuacjach. 

 To dla nas studentów prawdziwy  ……………(1) (zaszczyt/zaliczenie) ,że przyszła  Pani na 

uroczyste otwarcie naszej wspólnej inwestycji. Dziękujemy, że pozwoliła Pani wykorzystać   

………….. (2) (zdanie/budynek) na pralnię. Od dzisiaj każdy  student może tu zrobić 

…………… (3) (pranie/ścierka) za symboliczną  złotówkę. Każda nasza koszula, bluza czy 

…………… (4) ( pranie/ścierka) będzie czyściejsza niż śnieg! Szkoda, że nie ma 

.................................... (samochodu/ maszyny), aby odwozić nasze rzeczy na osiedle 

studenckie. Mimo wszystko bardzo Pani dziękujemy ! 

 

          Rada Mieszkańców  XV Domu Studenta 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test podstawowy -wersja A 
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III. ROZUMIENIE TEKSTU      _____/10/ p. 

 

Polska gwiazda tenisa 

Agnieszka Radwańska - znana, lubiana, piękna i, co najważniejsze, coraz lepsza. 

Polska tenisistka robi światową karierę w tenisie. Jest o niej coraz głośniej w mediach, a ona 

sama zapowiada, że to nie koniec. 

Obecny sezon jest dla polskiej najlepszej tenisistki bardzo udany. Niemal w każdym 

turnieju jest wymieniana jako główna faworytka i coraz wyżej pnie się w rankingu tenisistek. 

Polscy kibice są z niej dumni, bo gra coraz lepiej. 

Agnieszka Radwańska po pokonaniu Marii Szarapowej w finale turnieju WTA w 

Miami powiedziała, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu. Tak naprawdę to zaczęła odnosić 

sukcesy w znaczących turniejach, gdy rok temu jej trenerem został Tomasz Wiktorowski. 

Teraz  "Isia" jest bardziej odporna psychicznie i coraz lepiej porusza się po korcie. W tym 

sezonie pokonała ją tylko Wiktoria Azarenka z Białorusi, z którą przegrała wszystkie cztery 

mecze.  

W ostatnim meczu przełamała "kompleks Szarapowej", która w ośmiu meczach aż 

siedem razy wygrywała z Polką. Przed finałem na Florydzie trudno było przewidzieć, czy 

Radwańska wytrzyma presję i poradzi sobie z przeciwniczką. Na szczęście na korcie "Isia" 

nie dała się ani razu złamać rywalce. Agnieszka Radwańska grała w Miami jak 

zaprogramowana maszyna. Pokazała, jak powinno się grać w tenisa.  Przez cały turniej nie 

straciła ani jednego seta i nie popełniła żadnego błędu. Kiedy 31 marca  2012 roku pokonała  

wreszcie Marię Szarapową, była bardzo szczęśliwa. 

W tym sezonie "Isia"  pokonała trzy  zawodniczki, które były wysoko notowane na 

światowych listach tenisistek. Przegrały z nią  Caroline Wozniacki, Venus Williams i Maria 

Szarapowa. Dzięki temu Radwańska zajmuje  obecnie czwarte miejsce w rankingu WTA. 

W tym roku wygrała 26 meczów. Turniej w Miami udowodnił, że Agnieszka Radwańska nie 

jest już tylko młodą, obiecującą zawodniczką, ale może zostać  mistrzynią i liderką rankingu 

WTA.  

Opracowano na podstawie: 

http://sport.onet.pl/tenis/polska-rakieta-postrachem-gwiazd,1,5078306,wiadomosc.html  

Test podstawowy- wersja A 
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Po przeczytaniu  tekstu proszę zaznaczyć  prawdziwą informację. 

0. Agnieszka Radwańska to  

a) znana modelka  

b) b)popularna aktorka  

c) najlepsza polska tenisistka. 

 

1.      Ten sezon był dla Radwańskiej 

a) bardzo korzystny 

b)  wyjątkowo  pechowy 

c) najbardziej męczący w całej karierze. 

2.        Agnieszka Radwańska  to 

a) znakomita zawodniczka, ale nie ma jej na liście najlepszych tenisistek 

b)  sportsmenka, która coraz  częściej  jest faworytką na turniejach 

c) dziewczyna, która chce wygrywać z najlepszymi, ale nie  umie grać. 

3. Po wygranym  meczu  Radwańska podziękowała: 

a) swojemu trenerowi 

b) Robertowi Radwańskiemu i Tomaszowi Wiktorowskiemu 

                              c)    przede wszystkim swojemu ojcu.. 

4. W finale turnieju WTA w Miami Radwańska 

a) poniosła porażkę z Szarapową 

b) przegrała z Szarapową        

c) zwyciężyła z Szarapową     

5.  Współpraca z Tomaszem Wiktorowskim spowodowała, że Radwańska 

                             a)  gra bardziej swobodnie 

                               b)  przez ostatni rok odnosiła  tylko zwycięstwa 

                               c)  nigdy  nie załamuje się psychicznie. 

6. Wiktoria Azarenka  z Białorusi 

a)pokonała Radwańską cztery razy 

b przegrała z Radwańską  cztery mecze 

c) czterokrotnie zwyciężyła Radwańską. 

7. Maria Szarapowa grała  z Radwańską 

a) osiem razy i ani razu nie odniosła zwycięstwa  

b) osiem razy i raz zwyciężyła 

c) osiem razy i raz przegrała. 

8. W czasie finału WTA  w Miami Radwańska 

a) popełniła wiele błędów 

b) łatwo dała się pokonać rywalce 

c) doskonale rozegrała mecz i nie dała się zdominować. 

 9.  Agnieszka Radwańska  pokonała w tym sezonie 

a) Caroline Woznacki, Venus Wiliams i Wiktorię Azarenka 

b) Marię Szarapową i Venus Wiliams. 

c) Caroline Woznacki, Venus Wiliams i Marię Szarapową  

Test podstawowy - wersja A 
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10. W światowym rankingu tenisistek Radwańska    

a) zajmuje coraz niższą pozycję     

b)   zajmuje  coraz wyższe miejsce     . 

c) nie jest notowana.   

 

 

 

IV. WIEDZA O POLSCE       ___/15 p. 

Zadanie 1 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.     _____/5 p. 

 

      0. W godle Polski jest: 

            a) biały gołąb   c) czarny orzeł 

 b) dwugłowy orzeł  d) biały orzeł 

1. Która z wymienionych osób nie była prezydentem Polski ? 

a) Lech Wałęsa      c) Aleksander Kwaśniewski 

b) Jarosław Kaczyński   d) Bronisław Komorowski 

2. Tradycyjna wielkanocna potrawa to: 

     a) żurek z jajkiem  c)  gołąbki z kapusty 

   b) pierogi z grzybami  d) rosół z kury 

3. Matura to egzamin kończący: 

a) szkołę podstawową  c) studia  

b) gimnazjum    d) liceum 

4. Która z tych osób nie otrzymała literackiej Nagrody Nobla ? 

a) Henryk Sienkiewicz c) Wisława Szymborska 

b) Władysław  Reymont d) Maria Skłodowska -Curie 

5. Legenda mówi, że w Krakowie  pod Wawelem mieszkał: 

a) smok  c) bazyliszek 

c) lajkonik  d) biały orzeł 

 

 

0 1 2 3 4 5 

D      

Test podstawowy- wersja A 
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Zadanie 2 

Proszę dopasować do siebie  odpowiednie informacje.     _____/5 p. 

 

0) Dzień   Kobiet                            a) 15 sierpnia b) 28 marca  c) 8 marca 

1) Wigilia                                         a) 25 grudnia   b) 24 grudnia   c) 26 grudnia 

2) Walentynki                                  a) 12 lutego     b) 14 lutego     c) 5 lutego 

3) Dzień Dziecka                             a) 1 lipca         b) 1 sierpnia    c) 1 czerwca 

4) Dzień Matki                                a) 15 maja       b) 26 maja       c) 3 maja 

5) Dzień Wszystkich Świętych       a) 1 listopada   b)1 października   c) 1 grudnia 

0 1 2 3 4 5 

C      

           

Zadanie 3 

Która informacja jest prawdziwa (P), a która  fałszywa (F).      _____/5 p. 

 

0. Ponad milion kibiców sportowych ma zamiar oglądać mecze na  EURO 2012. P/ F 

1. Jednym z symboli wielkanocnych są kolorowe jajka czyli pisanki.   P/ F 

2. Wieliczka  słynie  z  najstarszej w Polsce kopalni soli.    P/ F 

3. Krzysztof Penderecki jest znanym polskim reżyserem filmowym.   P/ F 

4. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są organizowane wspólnie przez Polskę 

 i Ukrainę.          P/ F 

5. Bigos to nazwa  tradycyjnej polskiej zupy.       P/ F 

0 1 2 3 4 5 

P      

 

Test podstawowy - wersja A 
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V. PISANIE         _______/15 

Proszę napisać  15 zdań na jeden z tematów: 

1. Emigracja młodych ludzi to zjawisko pozytywne czy negatywne? Proszę uzasadnić 

swoją opinię. 

2. Każdy dzień może być  interesujący. 

3. Moje życie będzie inne niż życie moich rodziców. 

Temat:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Test podstawowy- wersja A 
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Klucz do  testu podstawowego z języka polskiego-wersja A  

I Rozumienie ze słuchu                          10 p. 

 

 

 

II Test leksykalno – gramatyczny        50 p. 

Zadanie 1              10  p. 

1) łódką , 2 ) lesie,  3) wodą , 4 ) różnych ,5) ofert,6) naszego, 7) miasta, 8) małego, 9) domku ,10) sobotę. 

Zadanie 2              10 p. 

1) były,  2)  chciały , 3) wsiadły, 4) pojechały ,5) znaleźli, 6 )wzięli, 7) poszli ,8) świeciło, 9) spacerowało, 

10)podszedł. 

Zadanie 3            5 p. 

1) najdłuższy,   2) piękniejszą,  3) mniej,  4) częściej,  5) najwyższa. 

Zadanie 4              5 p. 

0 1 2 3 4 5 

C A D B F E 

Zadanie 5                 5 p. 

1)bez,  2) na,  3) dookoła,  4) ze,  5) przez. 

Zadanie 6                  5 p. 

1) nią,  2) jej,  3) nich,  4) niej,  5) nimi. 

Zadanie 7                5 p. 

1) wstań,  2) sprzątaj,  3) jedz,  4) idź,  5) rób. 

Zadanie 8                5 p. 

1) zaszczyt, 2)  budynek , 3) pranie, 4) ścierka,  5) samochodu. 

III Rozumienie tekstu pisanego      10 p. 

 

 

 

IV Wiedza o Polsce        15 p. 

Zadanie 1               5 p. 

0 1 2 3 4 5 

D B A D D A 

Zadanie 2                  5 p. 

0 1 2 3 4 5 

C B B C B A 

Zadanie 3               5 p. 

0 1 2 3 4 5 

P P P F P F 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A C B B A C B C C A 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A B C C C C C C C A 
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V Pisanie        15 p. 

Zgodność z tematem, wyczerpanie tematu, kompozycja  - 5 p.  

Poprawność leksykalno – gramatyczna -  10 p. 
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Język polski w Unii Europejskiej   
 

Unia Europejska składająca się obecnie z 27 państw członkowskich jest wspólnotą 

wielu narodowości, które używają różnych języków. Ponad 19% mieszkańców Unii posługuje 

się francuskim, jako językiem ojczystym. Francuski jest językiem urzędowym we Francji, 

Belgii, a także w Szwajcarii. Drugie miejsce zajmuje język niemiecki (18% użytkowników), 

którego używają oficjalnie nie tylko Niemcy i Austriacy, ale także częściowo Szwajcarzy. Dla 

13% obywateli Unii językiem ojczystym jest angielski. Tyle samo ludzi mówi po włosku. 

Język hiszpański jest językiem ojczystym 11% obywateli Unii Europejskiej. Język polski 

zajmuje szóste miejsce wśród języków unijnych, bo 9% ludności wspólnoty europejskiej 

uznaje język polski za swój język ojczysty. 

Europejczycy także chętnie uczą się różnych języków obcych. Najbardziej popularny 

jest angielski. Jego znajomość - jako drugiego języka - deklaruje 47% mieszkańców państw 

unijnych. Dla 33% obywateli Unii język niemiecki jest językiem wyuczonym, a dla 31% tym 

drugim językiem jest francuski. Tych trzech języków Europejczycy uczą się najchętniej, gdyż 

ich znajomość jest niezbędna do prowadzenia działalności politycznej, gospodarczej, lub 

handlowej.  Na całym świecie działają takie instytuty jak British Council, który promuje język 

angielski, Goethe Instytut popularyzujący język niemiecki oraz Alliance Française, którego 

celem jest rozpowszechnianie języka francuskiego. Instytut Cervantesa zajmuje się 

propagowaniem języka hiszpańskiego, który stał się modny Jego znajomość deklaruje 6% 

Europejczyków, dla których jest to język nabyty (nauczony).Uczą się go głównie handlowcy i 

przedsiębiorcy, którzy inwestują w krajach Ameryki Łacińskiej. 

  Mimo, że Rosja  nie jest członkiem Unii Europejskiej, aż 6% mieszkańców UE 

deklaruje znajomość języka rosyjskiego. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie nauką tego 

języka, ponieważ Rosja ma silną pozycję polityczną i gospodarczą na świecie.  

Język polski jako obcy nie odgrywa obecnie większej roli w Unii Europejskiej.  Tylko 

1% mieszkańców Unii, którzy nie są Polakami, umie się nim posługiwać. Jednak już 10 000 

obywateli Unii   uczy się  języka polskiego jako obcego. Jedna trzecia z nich studiuje język 

polski na uniwersytetach i w szkołach językowych w Polsce. Chociaż w porównaniu do wielu 

innych języków polski wydaje się o wiele bardziej skomplikowany, zagraniczni studenci nie 

obawiają się przyjeżdżać do Polski i studiować po polsku. 

Na podstawie: Artur Modliński, Poligloci współczesnej Europy[w:] „Stosunki 

Międzynarodowe” 2010, nr 10.  
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