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Poziomujący test biegłości językowej z języka polskiego 

 

Część I 

Rozumienie tekstów 

1. Po przeczytaniu podanych napisów proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

Przykład: Napis: Proszę pukać – można 

spotkać : 

a. na oknie, 

b. na drzwiach,  

c. w toalecie. 

 

 

 

Napis: Bogata baza turystyczna – 

oznacza: 

a. wielu turystów,  

b. wiele hoteli i restauracji,  

c. wiele pociągów i autobusów. 

 

 

Napis: Nieupoważnionym wstęp 

wzbroniony – oznacza, że: 

a. każdy może wchodzić, 

b. nikt nie może wchodzić, 

c. nie wszyscy mogą wchodzić. 

 

Napis: Uwaga piesi – oznacza, że: 

a. tędy przechodzą psy, 

b. tu chodzą ludzie, 

c. trzeba uważać na groźne psy, 

chodzące bez kagańca. 

 

 

Napis: Kobiety ciężarne są obsługiwane 

poza kolejnością – oznacza, że: 

a. kobiety z ciężkimi bagażami nie 

muszą stać w kolejce, 

b. kobiety w ciąży nie obowiązuje 

kolejka, 

c. kobiety, które noszą ciężary nie 

obowiązuje kolejka. 

 

Napis: Po odejściu od kasy reklamacje 

nie będą uwzględniane – można 

spotkać: 

a. w sklepie, 

b. na uniwersytecie, 

c. w pociągu. 

 

Napis: WC dla personelu – oznacza: 

a. toaletę dla pracowników, 

b. sanitariat dla klientów, 

c. łazienkę dla dyrektorów. 

 

 

Napis: Ostrożnie, szkło! – oznacza, że: 

a. tu są szklanki lub kieliszki, 

b. tu są naczynia, 

c. tu są szklane przedmioty. 

 

 

 

Napis: Parkowanie zabronione – można 

spotkać: 

a. w garażu, 

b. na parkingu, 

c. na ulicy. 
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Napis: Zakaz wstępu – oznacza, że: 

a. nie wolno wchodzić, 

b. nie wolno wychodzić, 

c. można wchodzić. 

 

 

 

Napis: Przed praniem odwrócić na lewą 

stronę – nie dotyczy: 

a. butów, 

b. spodni, 

c. bluzki. 

_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

2. Proszę uzupełnić poniższy tekst brakującymi fragmentami umieszczonymi pod spodem. 

  

Tradycyjnie, tłusto, zdrowo? 

Większość (0. A), bo prawie 70%, przedkłada jedzenie smaczne nad zdrowe. A kulinarny 

sukces zapewnia przygotowywanie potraw według przepisów kuchni polskiej. 

Najnowsze informacje na ten temat przynosi sondaż, przeprowadzony w ubiegłym roku przez 

Instytut Pentora na reprezentatywnej, 1300-osobowej grupie (1. …), a opublikowany pod 

nazwą „Raport Knorra”. 

Na naszych stołach królują: rosół, pomidorowa, jarzynowa i ogórkowa. Rzadziej pojawiają się 

krupnik i barszcz czerwony. Chłodnika nigdy nie próbowała prawie połowa Polaków, 

cebulowej nie miało w ustach 61% badanych. (2. …) obowiązkowo mielony, schabowy lub 

pierś z kurczaka. Szaszłyków nie jadło nigdy 36% respondentów, smażonego pstrąga – 63%, a 

schabu w sosie śliwkowym – 80%. Jeśli (3. …), to najczęściej jest nią marchewka z groszkiem. 

Amatorem obiadów (4. …) jest zaledwie jeden na stu ankietowanych. Badani ocenili polską 

kuchnię jako smaczną, tłustą, ciężką, ale… zdrową. To zaskakujące, bo respondenci 

jednocześnie wykazali się wiedzą (5. …) dużej ilości tłuszczów, jadania zbyt małej ilości 

warzyw i ryb czy przejadania się. Co więcej, rodzimy (6. …) został uznany za najzdrowszy 

spośród kuchni wszystkich innych rejonów świata! 

Tak wysoka ocena to z pewnością zasługa (7. …). Codziennie je w domu obiad aż 94% 

Polaków. Jedynie 14% badanych stwierdziło, że gdyby mogło, jadałoby poza domem – są to 

najczęściej (8. …). Gotowanie w domu traktowane jest (9. …) większość rodaków jako 

obowiązek (spoczywający głównie na kobiecie), a tylko 9% (10. …) wyraz miłości. 

 

a. naszych rodaków 

b. osoby młodsze, bezdzietne, pracujące 

c. na talerzu pojawia się jarzyna 

d. styl gotowania 

e. przez przeważającą 

f. o zgubnych skutkach spożywania 

g. dorosłych Polaków 

h. bez mięsa 

i. naszych babć, mam i żon 

j. Na drugie 

k. widzi w nim 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a           
_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

 

3. Proszę uważnie przeczytać fragmenty tekstów, a następnie zaznaczyć wybraną 

odpowiedź zgodnie z podanym przykładem. 
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0. Jeśli polskie siatkarki wygrają dziś z Tajlandią, niemal na pewno wywalczą awans na 

igrzyska olimpijskie, W środę polski zespół łatwo uporał się z Koreankami, dzięki temu 

ma już nad piątą w tabeli Tajlandią dwa punkty przewagi. Jeśli Polki pokonają ten 

zespół, niemal na pewno znajda się w czołówce turnieju i pojadą na olimpiadę. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. tajlandzkie siatkarki pokonały koreański zespół, 

b. polski zespół walczy o udział w olimpiadzie, 

c. Koreanki mają dwa punkty przewagi nad Polkami. 

 

1. W centrum Szczecina znaleziono ostatnio półtonową bombę. Trzeba było ewakuować 

1000 osób. W innych dużych miastach bywa podobnie. Ślady wojny są niemal 

wszędzie, a na ich usuwaniu można nawet zarobić. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. półtonowa bomba pozostawiła ślady w centrum Szczecina, 

b. w dużych miastach można znaleźć półtonowe bomby, 

c. do dziś odczuwamy skutki wojny. 

 

2. Biznes to wojna, a na froncie najważniejsza jest informacja, którą zdobywają 

zwiadowcy, czyli firmy monitorujące tradycyjne media i internet. Handel informacją 

kwitnie. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. w handlu trwa wojna, 

b. handel informacją to dobry interes, 

c. tradycyjne media zdobywają zwiadowców. 

 

3. Świat rozbrzmiewa dziś 6912 językami (przynajmniej o tylu wiedzą etnolodzy). Jednak 

tylko około 300 jest używanych przez więcej niż milion osób. W przypadku połowy 

języków na świecie włada nimi nie więcej niż 6000 ludzi, a 450 języków jest na skraju 

wymarcia: każdym z nich mówi zaledwie kilku sędziwych starców. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. językowa mapa świata może zubożeć, 

b. dominująca pozycja należy do ok. 6000 języków, 

c. 450 osób znajduje się w sędziwym wieku. 

 

4. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), zajmująca się dopuszczaniem leków 

na rynek, zarejestrowała w USA preparat do odchudzania… psów. Zdaniem ekspertów 

aż 30% amerykańskich czworonogów cierpi na nadwagę, a znaczna otyłość u 5% 

zagraża ich życiu. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. na rynku farmaceutycznym pojawiły się tabletki odchudzające dla psów, 

b. 30% Amerykanów choruje na nadwagę, 

c. skutki nadwagi mogą być groźne nie tylko dla ludzi. 

 

5.  Tego w polskiej piłce nie było od 33 lat! W inauguracyjnym meczu mistrzostw świata 

U-20 w Kanadzie młode pokolenie polskich piłkarzy rozprawiło się z reprezentacją 

Brazylii 1:0. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. polscy piłkarze przegrali z Brazylijczykami 33 lata temu, 

b. Brazylijczycy wygrali z Kanadyjczykami, 

c. polscy piłkarze kolejny raz pokonali Brazylijczyków. 
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6. Kot przywiązuje się bardziej do miejsca niż do opiekuna. Kiedy zostaje sam, tęskni za 

swoim panem, ale mając duszę samotnika, lepiej niż pies, znosi czas rozłąki. Przesypia 

15 godzin dziennie, a pozostały czas przeznacza na toaletę, jedzenie i zabawę. Dlatego 

każda zmiana miejsca, to dla niego stresujące przeżycie. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. psy przywiązują się do miejsca pobytu bardziej niż koty, 

b. rozłąkę z opiekunem koty skracają sobie spaniem, 

c. koty nie lubią zmieniać otoczenia. 

 

7. Wbrew powszechnej opinii nowalijki nie są źródłem witamin i minerałów, gdyż 

pochodzą głównie ze szklarni i są mocno nawożone związkami azotowymi, które 

drażnią nabłonek jelit i żołądka. Jedyną zdrowa jarzyna szklarniową jest pomidor, gdyż 

nawozy kumulują się w liściach, dzięki czemu owoce pozostają chemicznie czyste. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. pomidory szklarniowe drażnią przewód pokarmowy, gdyż zawierają związki azotu, 

b. większość ludzi uważa, że nowalijki to kopalnia witamin i minerałów, 

c. większość ludzi uważa, że należy jeść nowalijki bez względu na zawarte w nich związki 

azotu. 

 

8. Średniowieczny folwark w Kraśniku. To nie jedyne w ostatnich miesiącach ciekawe 

odkrycie archeologiczne w Kraśniku. W trakcie budowy parkingu przy kraśnickim 

zalewie zostały odsłonięte na początku lipca pozostałości średniowiecznych zabudowań 

z gotyckiej cegły. Mogą pochodzić z przełomu XV i XVI wieku. W tym miejscu stał 

kiedyś średniowieczny dwór należący do marszałka koronnego Dymitra z Goraja. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. Dymitr z Goraja wybudował swój dwór przy zalewie kraśnickim, 

b. kraśniccy archeolodzy dokonali kolejnego odkrycia, 

c. ziemia wciąż kryje tajemnice o naszej przeszłości. 

 

9. Rozpoczyna się Taboriada, czyli niepowtarzalne spotkania z kulturą romską. Będą 

filmy, koncerty, wystawy, a nawet kiermasz strojów cygańskich. Przez trzy dni 

będziemy mogli przenieść się w zupełnie inny świat – w barwną, taneczną i nieznaną 

krainę. Wszystko za sprawą Taboriady 2007. To już druga edycja festiwalu 

prezentującego kulturę romską. Jest to jedyna taka impreza na Lubelszczyźnie i jedna z 

nielicznych w naszym kraju. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. organizatorzy Taboriady 2007 przygotowali bogatą ofertę dla osób, które chcą bliżej 

poznać kulturę Romów, 

b. Taboriada 2007 została zorganizowana na Lubelszczyźnie po raz drugi, 

c. Taboriada 2007 to festiwal tańców romskich. 

 

10. Największa skuteczność reklam jest w miejscach, w których robimy zakupy. W sieciach 

hipermarketów wyciągnięto z tego wnioski uruchamiając tzw. POS TV (Point of Sales 

TV). W angielskim Tesco, po obejrzeniu w sklepie telewizyjnej reklamy, klienci 

kupowali około 10% więcej towarów. Gdy towarzyszyła jej promocja, sprzedaż rosła o 

ponad 20%. W Polsce POS TV jako pierwsza wykorzystała Żabka i nie żałuje. 

Ten tekst informuje o tym, że: 

a. sklepowe reklamy telewizyjne są najefektywniejsze, 

b. dzięki sklepowej reklamie telewizyjnej sprzedaż w Żabce wzrosła o 20%, 
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c. Tesco jako pierwsze najskuteczniej wykorzystało sklepową reklamę telewizyjną. 

 
_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

 

Część II 

 

Poprawność gramatyczna 

 

 

1. Proszę wybrać odpowiedni aspekt czasowników i w odpowiedniej formie uzupełnić 

nimi tekst, zgodnie z podanym przykładem. 

Przykład: 

Ania i Marta bardzo lubią uprawiać sport, ale Marta nie lubi pływać (płynąć/pływać), a Anię 

nigdy nie interesowały (nie interesować\nie zainteresować) sporty zimowe. 

Ania latem dwa razy w tygodniu ………………………….. (jechać/jeździć) na rowerze. 

Codziennie ………………………….. (iść/chodzić) na basen, gdzie …………………….. 

(płynąć/pływać) kilka godzin. 

Marta boi się wody, raz w życiu …………………………. (płynąć/pływać) statkiem  

z Gdańska do Gdyni i to było dla niej bardzo stresujące. Marta woli sporty zimowe.  

W zeszłym roku Marta zaproponowała Ani, żeby razem ………………………… 

(pojechać/jechać) na narty. Ania nigdy nie ………………….. (jeździć/jechać) ani na nartach, 

ani na łyżwach, ale zgodziła się. ……………………. (jeździć/jechać) pięć godzin autobusem, 

potem ……………………….. (iść/pójść) pieszo kilka kilometrów w śniegu i wreszcie  

o północy …………………… (iść/pójść) spać. Na drugi dzień Ania nie miała już ochoty, żeby 

jeszcze …………………….. (jeździć/jechać) na nartach – była bardzo zmęczona. 

_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

 

2. Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby pojedynczej lub mnogiej 

przymiotników. 

Przykład: (zdrowy)  Zdrowymi produktami mlecznymi są sery. 

(brudny) ….......... miast nie lubią ani ich mieszkańcy, ani turyści. 

(długi) .............. drogi prowadzą donikąd. 

(dobry) ……........ nauczycielem jest ten, kto wymaga wiele nie tylko od uczniów. 

(każdy) …........... człowiekowi potrzebne są pieniądze. 
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(obcy) ............ psy wałęsają się po mojej wiejskiej posiadłości. 

(wielki) ….......... pisarzem polskim był Bruno Schulz. 

(wspaniały) ............. epopeją jest Pan Tadeusz A. Mickiewicza. 

(wyjątkowy) …….......... krajem w Europie jest Federacja Helwecka, czyli Szwajcaria. 

(wysoki) ............... górami są nie tylko Tatry! 

(który) ………….. drzewo rośnie najszybciej? 

_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

3. Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe połączenia składniowe, wykorzystując 

wyrazy zamieszczone w nawiasach w odpowiedniej formie (w niektórych przypadkach 

powinny powstać związki frazeologiczne). 

 

Przykład: (słabe zdrowie)  Od dziecka był słabego zdrowia i ciągle chorował. 

(całe serce) Kochałem go prawdziwie, ....................................................... . 

(wielkie serce) Kochał ludzi i był to człowiek .................................................. . 

(dziurka, klucz) Lubiła podglądać przez ................................................... co się dzieje u 

sąsiadów. 

(jeden, wy) Bardzo mi przykro, ale w tej walce musimy poświęcić .................................. ! 

(Anna Nowohucka) Mam dość tego krytykowania .................................................. ! 

(krzyczeć, wszystkie siły) Przed utonięciem ................................................................. . Nikt 

go jednak nie usłyszał. 

(mówić, pamięć) Nie lubił czytać swoich notatek podczas wykładu. Wolał 

.......................………………......... . 

(okno, podwórko) Mam kuchnię z .................... wychodzącym .................................. . 

(dobra kuchnia) Słynęła w całej wsi z ...................................................... . 

 (pierwsza ręka) Wierz mi, wiem to z ............................................................. . 

_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

 

4. Proszę wpisać w miejsce kropek zaimki z nawiasów w odpowiedniej formie. 

Przykład: (każdy) Każdy, kto przyjechał do nowego kraju, może (ja) mnie 

zrozumieć. 
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Przyjechałem do obcego kraju. (nikt) …………….. nie mówi tu po angielsku, więc z (nikt) 

…………………….. nie mogę porozmawiać. Nie poznałem też (żaden) ………………….. 

cudzoziemca. Czasami myślę, że jestem na końcu świata. Uczę się szybko mówić po polsku, 

lecz nadal (nikt) ………… ……… nie rozumiem. Nie widzę u siebie (żaden) ……………….. 

postępu. (mój) ……………….. nauczycielka jednak (ja) ……………… pociesza, że na 

efekty trzeba czekać. Wiem, że do (nic) ……….…….. nie da się dojść w miesiąc, ale czuję 

się taki samotny. Kiedy zacznę dobrze mówić po polsku? O (nic) ……………………. innym 

nie marzę, jak móc płynnie czytać i mówić w (ten) ……….…… nowym dla mnie języku. 

_____ /10 p. (10 x 1 p.) 

5. Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach – 

zgodnie z podanym przykładem (odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków). 

Weekend w klasztorze (klasztor)  – taka oferta wypoczynku zaintryguje z pewnością 

wszystkich (wszyscy) , którzy są zainteresowani (zainteresowany)  nietypowymi formami 

spędzania czasu.  

W ………………………………… (kilkanaście) klasztorach w Polsce można odciąć się od 

zgiełku świata, spędzając parę dni w jednej z ………………..………………. (cela) , w jakich 

żyją ………………………………….. (benedyktyn) czy ………………………………….. 

(franciszkanin). Jednak każdy, …………………………………….. (ktokolwiek) zamarzy się 

stanąć u ……………………………….. (wrota) klasztoru i poprosić o gościnę, powinien 

pamiętać, że jest to miejsce odosobnienia i przebywają w nim ludzie 

………………………..………. (ubogi) i ……………………..………………… (głuchy) na 

pokusy świata. Jednak czas spędzony z …………….………………………. (brat) zakonnymi 

może być niezwykłym doświadczeniem, które ……………………………………(wiele) 

skłoniło do zastanowienia się nad własnym życiem. 

_____ / 10 p. (10 x 0,5 p.)  
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Test poziomujący opracowany przez Dobrawę Kulkę na podstawie ćwiczeń własnego autorstwa oraz 

następujących podręczników: 

1. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek Bądź na B1. Zbiór zadań z języka 

polskiego jako obcego na przykładzie testów certyfikatowych dla poziomu B1. 

2. E. Lipińska Umiesz? Zdasz? Materiały przygotowujące do egzaminów certyfikatowych z języka 

polskiego jako obcego na poziomie B2. 

3. A. Butcher, I. Janowska, G. Przechodzka, G. Zarzycka Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu 

certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomu C2. 

 


