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Czas na wykonanie testu: 60 minut 
Ilość punktów: 40 pkt 
 
I.  Na podstawie przykładów z języka łacińskiego dobierz brakujące odpowiedniki, 
spośród wyrazów znajdujących się poniżej. Cztery eyrazy zostały podane dodatkowo i nie 
pasują do żadnego przykłądu: (6 pkt) 
 
Jeż eli po łacinie:  

laudare ożnacża chwalić    hortus ożnacża ogród         

laudatur ożnacża jest chwalony   hortorum ożnacża ogrodów  

laudabat ożnacża chwalił    hortis ożnacża ogrodom  

to:  

 

1. słów ożnacża …………,    4. lekarzom ożnacża …………..,  

2. bóg ożnacża …………,     5. tańczyć ożnacża …………,  

3. jest obdarowany ożnacża …………,   6. tańczył ożnacża …………. . 

 
A. saltare       B. verbum      C. donavisse       D. saltabat      E. donatur        F. deus    

G. saltando      H. verborum        I. verba        J. medicis 
 
 
II.  Przeczytaj podane słowa. Do każdego z nich podano cztery odpowiedzi. Zastanów się 
i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 pkt) 
 

1. Horyzont jest to: obsżar, okolica, ro wnik, widnokrąg. 

2. Elastyczny ożnacża: stalowy, spręż ysty, sżtywny, prżyjemny. 

3. Protekcja żnacży: odcżyt, poparcie, stosunki, prżemo wienie. 

4. Wirować ożnacża: prżewracac , kopiowac , kręcic  się, żnikac . 

5. Natura jest to: s wiat, ż ycie, prżyroda, ros linnos c . 

 
III. Do podanych poniżej słów dopisz synonimy (wyrazy o tym samym znaczeniu), 
wybierając je z podanych w ramce przykładów. Nie wszystkie słowa z ramki nadają się 
do wykorzystania w tym zadaniu. (3 pkt) 
 

1. impertynencko …………………………… ,  

2. nonszalancko ……………………………… ,  

3. precyzyjnie …………………………………. .  

 
  
    dokładnie     niegrżecżnie      wykwintnie    lekceważ ąco     pochopnie      beżżwłocżnie  

 



IV. Do podanych poniżej słów dopisz antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu), 
wybierając je z podanych w ramce przykładów. Nie wszystkie słowa z ramki nadają się 
do wykorzystania w tym zadaniu. (3 pkt) 
 

1. kreować ……………………….. ,  

2. uprawomocnić ……………... ,  

3. zganić …………………………… .  

 
 
        ofuknąc           tworżyc            niwecżyc          pochwalic      żapobiegac      delegaliżowac   

 

 
 
V. Użyj wyrazów w nawiasach we właściwej formie gramatycznej. Uwzględnij podane 
wskazówki. (7 pkt) 
 
 

1. Najwięcej (muzeum) ……………………… żnajduje się w Warsżawie. 

2. Z powodu mrożo w budowa domu (stanąć, czas przeszły) ………………………w miejscu. 

3. Polska w XVII wieku tocżyła wojny ż (wielu) ……………………… prżeciwnikami. 
 
4. Ucżniowie wro cili już  ż wyciecżki, ale (dwa) ……………………… ż nich– Piotrka i Martyny –
wciąż  nie było w domach. 
 
5. Dwóch drwali w ciągu godziny produkuje cztery drewniane bale. Ile 

(bal) ………………………. wykona w tym samym czasie jeden drwal? 

 
6. Nawet (wesoły, stopień najwyższy) ………………………. ludżie miewają żły humor. 
 
7. Naucżycielka poprosiła (3, liczebnik, zapis słowny) ………………………. dżieci o pomoc. 

 
 
VI. Uzupełnij związki frazeologiczne w zdaniach. Wykorzystaj wskazówki zamieszczone 
w ramce, możesz zmieniać formy wyrazów. (7 pkt)  
 
 

1. Stając do walki że starym mistrżem, Arek spalił ża sobą ……………………… . 

2. Mistrż nie sądżił, ż e ktokolwiek os mieli się rżucic  mu ………………………. . 

3. Dżięki nerwom że ………………………. Arek nie dał się sprowokowac  prżeciwnikowi. 

4. Wrogowie Arka licżyli, ż e ma ………………………. serce i wycofa się ż żawodo w. 

5. Arek miał jednak ……………………….. wolę, ani mys lał reżygnowac  ż walki o mistrżostwo. 

6. W efekcie to jemu prżypadał……………………….. żwyciężcy. 

7. Po biegu Arek mo gł wresżcie wykażac  się ……………………… sercem i wybacżyc  swoim 

prżeciwnikom. 

 

 gołębi (typowy dla gołębia)        laur              mosty           rękawica          spalic        stal               

                                               żajęcży (typowy dla żająca)          ż elażny 

 
      



Język angielski 
 
VII. Wybierz słowo, które  nie pasuje do pozostałych wyrazów. (6 pkt)  
 

Przykład:  

0. a) iron  b) silver  c) gold  d) wood 

Odpowiedź:  

0. d) wood 

1. a) ferry      b) lorry      c) ship       d) yacht  

2. a) carrot     b) cabbage     c) cauliflower     d) sunflower  

3. a) forgotten     b) gone     c) ate        d) drunk  

4. a) stork        b) beaver      c) eagle      d) pigeon  

5. a) knee        b) elbow         c) arm        d) finger  

6. a) volleyball     b) soccer      c) high jump      d) baseball 

VIII. Odpowiedz po angielsku na pytania. Rozwiń swoją wypowiedź. (3 pkt) 

1. How do you help your parents in the house? 

………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………… 

2. How did you spend  last summer holidays? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. What are you going to buy your mum for her birthday? 

……………………………………………………………………………………………… 

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


