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TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 

KANDYDATÓW DO LICEUM 2016 

 

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

odpowiednio wybierając odpowiedź A, B, C lub D. (4p.) 

1. I wiesz co, zimo? 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 

C. dla których trzeba poświęcić pieniądze 

D. i korzyści płynące 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 byłą bardzo pożądana 

D. Gdy już są całkiem gotowi do dzieła 

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 

 

 



2 W każdym zdaniu podkreślone słowo lub słowa można zastąpić innym wyrażeniem, które 

ma to samo znaczenie. Wybierz najlepiej pasujące słowo lub wyrażenie, zakreślając 

odpowiedź A, B, C lub D. 

1. Natomiast bracia Marx, pisząc scenariusz do filmu „Dzień na wyścigach”, posłużyli się inną, 

żmudną, ale skuteczną metodą. 

A nieciekawą  B czasochłonną  C podejrzaną  D wytworzoną 

2. IKE, choć posiada wiele zalet, nie jest wolne od wad. Największą jest roczny limit wpłat na 

konto, ustalony jako półtora krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej na dany rok. 

A przewidywanego B wypracowanego C dozwolonego D obliczonego 

3. Kenia cieszy się opinią turystycznego raju na Czarnym Lądzie. Na nadmorskich nizinach 

dominują piaszczyste plaże i flora sawannowa, we wnętrzu kraju suche stepy, a na 

wschodzie półpustynie. 

A rozciągają się  B wyłaniają się  C przeważają  D zachwycają 

4. To dziennikarze sprawili, że mieliśmy opinię groźnych, ale zarazem budzących respekt 

muzyków. 

A narzucających swoją wolę   B wywołujących silne uczucia 

C narzucających swój punkt widzenia  D wywołujących szacunek 

5. Na podstawie opisu tubylców oraz relacji z domniemanych obserwacji, yeti opisywany jest 

jako potężna, dwunożna istota, o postawie wyprostowanej, silnie owłosiona lub pokryta 

ciemnym albo srebrzystym futrem. 

A przypuszczalnych B potwierdzonych C wydumanych  D bieżących 

6. Wreszcie pozostaje kwestia parlamentarnej kontroli, która, jak powszechnie wiadomo, jest 

pozorna. 

A faktyczna  B fikcyjna  C efektywna  D prowizoryczna 

 

3 Do podanych słów dopisz synonimy (wyrazy o tym samym znaczeniu), wybierając je z 

podanych przykładów. Nie wszystkie podane słowa nadają się do wykorzystania. (2p.) 

apatyczny / zapobiegawczy / rozchwytywany / prestiżowy / niewybredny / wyjątkowy 

1. znaczący - …………………………………… 

2. niecodzienny - ……………………………….. 

3. poczytny - …………………………………….. 

4. bezwładny - …………………………………….. 

 



4 Do podanych słów dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), wybierając je z 

podanych przykładów. Nie wszystkie podane słowa nadają się do wykorzystania. (2p.) 

zacny / pospolity / niecny / pocieszny / skomplikowany / posępny 

1. uroczysty - ………………………………………………….. 

2. ponury - ……………………………………………………. 

3. szlachetny - ………………………………………………… 

4. uproszczony - ………………………………………………. 

5 W każdej linijce jest jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych, Znajdź to słowo i 

zaznacz, tak jak na podanym przykładzie. (2p.) 

przykład: GÓRA JEDZENIE  WCZORAJ  DRZEWO 

1. uszył  zawieść  ogolili  wysłałem 

2. gotowanie  puszcza  garnek  chodnik 

3. kilkanaście ilość   liczni  niewielu 

4. wolno  pobieżnie  czworo  szybko 

6 Wybierz analogiczne formy do słów według przykładów, odpowiednio zaznaczając 

odpowiedź A, B, C lub D. (3p.) 

1. jeden kwiat – nie mam dwóch kwiatów 

słucham jednej uczennicy – słucham ……………….. uczennic 

A trojga  B trzech  C trzy   D troje 

2. jakaś dziewczyna – daj jakiejś dziewczynie 

którykolwiek uczeń – daj to ………………… uczniowi 

A któremuś B któreśmuśkolwiek C którykolwiek D któremukolwiek 

3. ramię – zarzuciłam na ramię 

szyja – zdjąłem wisiorek z ………………. 

A szyja  B szyj   C szyi   D szyji 

4. wstawać – poranek wstał 

wschodzić – słońce ………………… 

A wschodzi B wzeszło  C wzejdzie  D zaszło 

5. rozlecieć się – rozleci się 

rozgryźć - ………………….. 

A rozgryzie się  B pogryzie  C rozgryzie  D rozgryza 

6. kształt – kształtny 

uraza - …………………………….. 

A urażony  B urazowy  C urazy  D uraz 

 



7 Przeanalizuj dokładnie poniższe zdania (napisane w języku fikcyjnym) oraz ich polskie 

tłumaczenia. (3p.) 

lana – dziewczyna  brivan – malować  kres – obrazek 

vesso – pokój   ter – duży   

Lana briva kresok em vesso. 

Lanas brivas kresosk em vessos. 

Lana brivada kresok ter. 

Lana brivadra vessok. 

Lana brivabat em kres. 

Dziewczynka maluje obrazek w pokoju. 

Dziewczynki malują obrazki w pokojach. 

Dziewczynka namalowała duży obrazek. 

Dziewczynka namaluje pokój. 

Dziewczynka jest namalowana na obrazku. 

 

Teraz z wykorzystaniem kolejnej grupy słów z tego języka: 

chłopiec – pok   sadzić – melivan  drzewo – desso 

ogród – sana   mały – ker    

 

dobierz do podanych polskich zdań ich odpowiedniki w tym języku. 

1. Chłopiec posadził małe drzewo. - ………. 

2. Drzewo jest posadzone w ogrodzie. - ……… 

3. Chłopiec sadzi drzewo w ogrodzie. - …….. 

 

A. Pok melivada ker dessok. 

B. Pok melivana dessok em sana. 

C. Desso melivabat em sana. 

D. Pok melivada dessok ker. 

 

8 Porównaj formy utworzone ze słów języka łacińskiego z ich polskim znaczeniem, a 

następnie dobierz odpowiednie formy słów łacińskich, które są tłumaczeniem słów 

polskich. (3p.) 

audire – słuchać  audiebam – słyszałem 

audiet – usłyszy   auditur – jest słyszany 

audite – słuchajcie  audiret – usłyszałby 



leniet / lenire / lenit / leniret / leniebam / lenite / leni tur / lenient 

1. uspokajać - …………………………………… 

2. uspokajałem - …………………………………………… 

3. jest uspokajany - ………………………………………. 

4. uspokoiłby - ……………………………………………. 

5. uspokoi - ………………………………………………….. 

6. uspokójcie - ……………………………………………….. 

 

9 Znajdź wyrazy tłumaczące wyrazy pochodzenia obcego oraz te, które ci się z nimi 

kojarzą, a następnie uporządkuj je w czterech grupach skojarzeniowych. W każdej grupie 

powinny znaleźć się cztery wyrazy. (8p.) 

dekoracja / wnioskować / zakończenie / obrażony / zbesztać /  życie / uroczy / wynik / obelga / 

istnienie / malować / nieuprzejmy / umierać / ozdoba / nieoczekiwany / przetrwać 

1. egzystencja –  

2. ornament –  

3. puenta –  

4. inwektywa -  

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

10 W języku polskim używamy wielu słów pochodzenia łacińskiego. Dobierz polskie 

odpowiedniki słów łacińskich w tym ćwiczeniu z zestawu słów polskich podanych poniżej. 

UWAGA! Nie wszystkie podane tu polskie słowa mają łacińskie odpowiedniki. (5p.) 

wytwarzać / piękno / rada / potwór / potajemny / pogłoska / płacz / pomnik / patron / ożywienie / 

śpiew / obietnica / oszust 

1. elegantia - ………………………………………………………….. 

2. monstrum - ………………………………………………………… 

3. consilium - …………………………………………………………. 

4. patronus - ………………………………………………………….. 

5. lamentatio - ………………………………………………………… 

6. fabricare - ……………………………………………………………. 

7. monumentum - ………………………………………………………. 

8. fama - ………………………………………………………………… 

9. vigor - ………………………………………………………………… 

10. secretus - …………………………………………………………….. 



11 W języku polskim z nieznacznymi zmianami funkcjonuje wiele wyrazów pochodzenia 

łacińskiego. Odtwórz te zapożyczenia i podaj ich polskie odpowiedniki. (4p.) 

przykład: EVOLUTIO – ewolucja czyli rozwój 

1. CAERIMONIA   ………………………………. czyli ………………………….. 

2. DEFENSIO   ………………………………. czyli ………………………….. 

3. EXPLOSIO  ………………………………. czyli ………………………….. 

4. GUSTUS   ………………………………. czyli …………………………. 

 

12 Uzupełnij poniższą tabelkę języków obcych. Wszystkie potrzebne słowa znajdują się 

poniżej. Do uzupełnienia są języki z trzech grup: romańskiej (łaciński, włoski, francuski), 

germańskiej (angielski, niemiecki, szwedzki). Wstaw odpowiednio brakujące w tabelce 

wyrazy na podstawie analizy, która powinna wykazać podobieństwa wyrazów w obrębie 

danych grup językowych, ale jednocześnie pewne charakterystyczne dla każdego języka 

różnice. (8p.) 

Słowa do wykorzystania: 

dricka / dormire / cielo / sjunga / Licht / lux / singen / träd / arbre /  light / himmel / bibere / 

cantare / ciel / drink / Baum / chanter / dormir / pons / open / luce / bro / schlafen / bere / ponte / 

Himmel / bridge / aperire / öpna / albero / ouvrir / tree 

 

polski angielski niemiecki szwedzki łaciński francuski  włoski 

śpiewać sing   cantare   

pić  trinken   boire  

spać sleep  sova   dormire 

otwierać  öffnen    aprire 

drzewo    arbor   

niebo heaven   caelum   

most  Brücke   pont  

światło   ljus  lumiere  

 

 

 


