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TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 

KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM 2016 

 

1 W poniższych zdaniach dobierz poprawne związki frazeologiczne, wstawiając je we 

właściwej formie gramatycznej. (7p.) 

ostatni - suchy / ograniczony - szeroki / wyparować - ulotnić się / osioł - koń / krzyżyk - laska / 

materia - glina / twardy - zawzięty 

1. Ma ……………………….. gest tylko w stosunku do tych, których lubi. 

2. Lało przez całą drogę, jesteśmy przemoknięci do ………………………….…….. nitki. 

3. Na pewno zrozumieją się bez trudu, bo obaj są ulepieni z tej samej ……………….……… . 

4. Nie wiem, jak uda ci się go przekonać. To ……………..……………… sztuka. 

5. Według mnie nie ma sensu próbować ponownie. Trzeba postawić na tym ……………….. . 

6. Przy tylu długach, których nie mógł spłacić, to zrozumiałe, że ………………….….. . 

7. Nie podobają mi się jego pomysły, …………………….……. by się z tego uśmiał. 

2 Uzupełnij poniższy tekst, wykorzystując wszystkie podane wyrazy w poprawnej formie. 

(12p.) 

przeciwnik / zwycięstwo / porażka / zagrożenie / walka / spotkanie / być / rozegrać / stanowić / 

ponieść / odnieść / stoczyć 

W tym sezonie mają szansę zdobyć mistrzostwo. Musza jeszcze (1) ………………………. dwa 

(2) ……………………….….. . Już za tydzień (3) ……………………….. (4) ……………….…. 

zespołem Wisły. Drużyna ta nie (5) ……………………….. dla nich (6) ………………….…… . 

W tym spotkaniu na pewno (7) …………………..…. (8) ………………….…… . (9) …...…….. 

(10) ………….……. zespół Legii. Tu prawdopodobnie (11) …………… (12) …………..……. . 

3 W języku polskim z nieznacznymi zmianami funkcjonuje wiele wyrazów pochodzenia 

łacińskiego. Odtwórz te zapożyczenia i podaj ich polskie odpowiedniki. (6p.) 

przykład: FUTURUS – futurstyczny czyli odnoszący się do przyszłości 

1. GESTUS -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

2. IRRITATIO -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

3. VEHICULUM -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

4. TRAGICUS -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

5. EVOLUTIO -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

6. MAGICUS -  …………………………………….. czyli ……………………………….. 

 

 



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

następnie dobierz odpowiednie formy słów łacińskich, które są tłumaczeniem słów 

polskich.  (6p.) 

laudare – chwalić     laudabam – chwaliłem 

laudabit – pochwali     laudatur – jest chwalony 

laudate – chwalice     lauda ret – pochwaliłby 

 

narraret / narrat / narratur / narrantur / narrare / narrate / narrabam / narrabit 

 

1. opowiadać -  ..................................................................... 

2. jest opowiadany - ..................................................................... 

3. opowie -   .................................................................... 

4. opowiadałem -  .................................................................... 

5. opowiedziałby - ................................................................... 

6. opowiedzcie -  .................................................................... 

 

5 Do podanych slów dopisz synonimy (wyrazy o tym samym znaczeniu), wybierając je z 

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

 

jaskrawy / wywyższony / stopniowy / zdziwiony / dorodny / zaciekły 

 

1. drastyczny -  ………………………………………….. 

2. hierarchiczny -  ………………………………………….. 

3. hoży -   ………………………………………….. 

4. zagorzały -  ………………………………………….. 

 

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

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

 

potwierdzenie / poplecznik / oponent / uproszczenie / beztroska / frasunek 

 

1. negacja -   ……………………………………………….. 

2. sympatyk -  ………………………………………………. 

3. komplikacja -  ………………………………………………. 

4. szkopuł -   ……………………………………………….. 

 

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

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

 

przykład; GÓRA  JEDZENIE  WCZORAJ  DRZEWO 

 

1. porwie   skarci   schwytają  zaufa 

2. opuszczony  praca   udręka   pomyłka 

3. głupszy   powolniejszy  bardziej ruchliwy zręczniej 

4. beczka   różyczka  ściereczka  deseczka 

 

 



8 Przeanalizuj zdania w języku fikcyjnym, a następnie wykonaj przewidziane dalej 

zadanie. (2p.) 

 

vanat – ogrodnik   kalla – sadzić   taro – dobry 

bahal – róża    valla – robić   varo – piękny 

mabal – kolega       laro – bliski 

lukat – zdjęcie        garo – ciekawy 

 

1. Ogródnik sadzi różę. 

2. Ogrodnicy sadzą róże. 

3. Twój ogrodnik posadził moją różę. 

4. Moi ogronicy posadzą twoje róże. 

5. Mój dobry ogrodnik posadzi twoją piękniejszą 

różę. 

6. Twoi lepsi ogrodnicy posadzili moje piękniejsze 

róże. 

Vanat bahal akalla. 

Vajnat bajhal akajllo. 

Vanatut bahalum bakalla. 

Vajnatum bajhalut ukajlla. 

Vanatum taro bahalut Saharo ukalla. 

 

Vajnatut tajharo bajhalum vajharo bakajloo. 

 

  

Dobierz do podanych polskich zdań ich odpowiednik w języku fikcyjnym. 

 

1. Mój bliski kolega zrobił ciekaw zdjęcie. 

a. Mabalum laro lukat garo bavalla. 

b. Mabalut laro lukat garo uvalla. 

c. Laro mabalum bavalla garo lukat. 

d. Majbalut lajro lukat gajharo bajvalla. 

 

2. Twoi bliżsi koledzy zrobią ciekawe zdjęcia. 

a. Mabalut laharo lukat gaharo uvalla. 

b. Majbalut lajharo lujkat gajharo uvajlla. 

c. Lajharo majbalut lujkat gajharo bajvalla. 

d. Majbalut laharo lujkat gaharo bavajlla. 

 

 

9 Wybierz analogiczne formy do słów według przykładów, odpowiednio zaznaczając 

odpowiedź A, B, C lub D. (6p.) 

 

1. odłoży – kłaść 

odwiezie - ……………………………………………. 

A wiedzieć B wieźć  C wieść  D wieć 

 

2. reklamować – złoży reklamację 

krytykować - ……………………………………….. 

A podda krytyce 

B zaproszony do krytyki 

C wprawiony w krytykowaniu 

D dobry w krytyce 

 



3. prosię – prosięcia 

koźlarz - ………………………………………….. 

A koźlęcia  B koźlarza  C koziołka  D koźlęta 

 

4. rozczepić – rozczepię 

zgiąć - …………………………………………… 

A zegnę  B zgięła  C zgięli  D zegnie 

 

5. trywialny – banalny 

huncwot - ……………………………………… 

A złodziej  B guzdrała  C gryzipiórek  D nicpoń 

 

6. łgać – łgarstwo 

młócić - …………………………………….. 

A młócimy B młocenie  C młocka  D młockarnia 

 

 

10 W każdym zdaniu podkreślone słowo można zastąpić innym słowem, które ma to samo 

znaczenie. Wybierz odpowiednie słowo, zakreślając odpowiedź A, B, C lub D. (4p.) 

 

1. Polsce bardziej potrzebna jest koherentna współpraca z innymi krajami Unii Europejskiej. 

A intensywna  B konkurująca  C spójna   D rozwinięta 

 

2. W elitarnej męskiej szkole wykłady z języka angielskiego zaczyna prowadzić nauczyciel, 

który porywa uczniów niekonwencjonalnymi metodami nauczania. 

A nieodpowiedni  B zaskakujący  C niezrozumiały D zastanawiający 

 

3. Braciom udało się odtworzyć statki ze zdumiewającą dokładnością. Nie wiadomo, czy 

ktokolwiek stworzył samodzielnie takie wierne repliki. 

A kalki   B odbitki  C kopie  D odpowiedzi 

 

4. Chce kupować rzeczy najlepsze, ważne w dorobku danego artysty, mające przełomowe 

znaczenie dla polskiej sztuki. 

A przypadkowe   B przenikliwe   C niedoceniane D doniosłe 

 

5. Jak można było się spodziewać, najnowszy Harry Potter imponuje efektami specjalnymi i 

fajerwerkami baśniowej wyobraźni. 

A zachwyca   B zabawia  C przekonuje   D podnieca 

 

 


