
Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu 

2018 
 

Nazwisko i imię .................................................................................................... 
czas na wykonanie testu: 60 minut 

 
Ilość punktów ............................/40 punktów  

 
 
 

I.  Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące 
formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące. 
 
ursus - niedźwiedź, deterrere - odstraszać, gallus - kogut, manere - pozostać,  
vicinus - sąsiad, volare - latać 
 
 

Lp.  Forma łacińska Znaczenie polskie 
1. deterrent odstraszają 

2.  kogutów 

3.  pozostają 

4. vicinorum sąsiadów 

5.  niedźwiedzi 

6.  latają 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
II.  Z jaką kategorią kojarzą Ci się podane niżej słowa? Proszę wpisać je do 
odpowiedniej rubryki w tabeli. 
 

1. gripe / hiszpański /                              5. muebles / hiszpański / 
2. madre / hiszpański /                            6. babicka / czeski / 
3. terrace / włoski /                                  7. ucenik / chorwacki / 
4. professor / portugalski /                       8. sirupy / czeski / 
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.......................... pkt./4 pkt. 

 
III.  Utwórz nazwy żeńskie za pomocą odpowiednich przyrostków.  
zwycięzca – ......................................................... 
Grek – .................................................................. 
psycholog – .......................................................... 
czarownik – .......................................................... 

.......................... pkt./2 pkt. 
 



IV.  Wybierz właściwy czasownik i uzupełnij zdanie jego odpowiednią formą czasu 
przeszłego. 
Zosia zawsze się .......................................... (spóźniać/spóźnić). 
Często .............................................. (psuć/zepsuć) mi się rower. 
Zwykle w sobotę ja i mój brat ........................ (pomagać/ pomóc) w sprzątaniu. 
 

.......................... pkt./3 pkt. 

 
V.  Dokończ zdania według wskazówek. Zwróć uwagę na to, czy między zdaniami 
składowymi postawiono przecinek. 
W piątek idę do kina ................................................................................................................ .  
z. złożone współrzędnie 
W piątek idę do kina, ............................................................................................................... .  
z. złożone współrzędnie 
W piątek idę do kina, ............................................................................................................... .  
z. złożone podrzędnie 
 

.......................... pkt./3 pkt. 
 

 
VI.  W każdym zestawie wykreśl słowo, które należy do innej rodziny. 

A. kroić, wykrój, kraj, skrawek 
B. słowo, słownik, przysłowie, słowik 
C. pralka, pralinka, pralnia, prać 
D. kanapa, kanapka, kanapkowy, kanapeczka 
E. pusta, pusto, pustota, kapusta 
F. okno, oczko, okiennica, okleina 

 
.......................... pkt./ 3 pkt. 

VII.  Wybierz poprawne formy. Podkreśl je.  
A. Proszę pani/panią, kiedy pójdziemy do muzeum? 
B. W tym przypadku/wypadku nie ma wątpliwości. 
C. Nie lubił nauczycielki od polskiego/nauczycielki polskiego. 
D. To była bardzo udana adopcja/adaptacja filmowa. 
E. Powinieneś przeczytać tą/tę książkę. 
F. Na lekcji siedzimy jak na gwoździach/na szpilkach. 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
 
 
VIII.  Przeczytaj podane wyrazy, wybierz tylko te, które są synonimami zapisanych w 
tabeli. Wpisz odpowiednie numery. 
 

1. dobroduszny                                         6. ruchliwy 
2. mądry                                                    7. latający 
3. żartobliwy                                              8. piękny 
4. stary                                                      9. sławny 
5. tęgi                                                      10. światowy 

 
 

 
........... aktywny 
 

 
.........popularny 

 
.........życzliwy 

 
.........otyły 



 
.......... światły 
 

 
.........leciwy 

 
.........urokliwy 

 
.........komiczny 

 
.......................... pkt./ 4 pkt. 

 
 
IX.  Wybierz odpowiednie wyjaśnienie związków frazeologicznych 
 
milczeć ,brać lekcje pływania, czuć natchnienie, bać się, żyć marzeniami, ujawnić sekret, 
fantazjować, być dla kogoś wrogiem, być dla kogoś kimś bardzo ważnym, 
 

A. Budować zamki na lodzie - .......................................................................................... 
B. Mieć duszę na ramieniu - ............................................................................................. 
C. Być oczkiem w głowie - ................................................................................................ 
D. Nabrać wody w usta - ................................................................................................... 
E. Uchylić rąbka tajemnicy - .............................................................................................. 
F. Mieć głowę w chmurach - .............................................................................................. 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
 
X.  Uzupełnij zdania. Użyj: what, where, how, how much. 
 
        Example:  ....are you?  How are you? 
 

1. ...............,s your teacher,s name? 
2. ...............,s my calculator? 
3. ............... is a bottle of cola in the restaurant? 
4. ............... is your mother? Is she better? 
5. ............... do you do in the evening? 

.......................... pkt./5 pkt. 
 
 
XI.  Odpowiedz na pytania jednym, pełnym zdaniem. 
 
Example:  What,s your name?  My name,s David. 
 

1. What time is it? ............................................................................................................... 
2. How old are you? ........................................................................................................... 
3. What time do you get up? .............................................................................................. 
4. What do you think of my T-shirt? ................................................................................... 
5. How do you get to school? ............................................................................................. 
6. When were you born? .................................................................................................... 
7. What do you usually do after school? ............................................................................ 

 
.......................... pkt./7 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klucz odpowiedzi - test predyspozycji językowych  
do klasy dwujęzycznej - maj 2018r. 

 
I.   Wykorzystując podane słówka łacińskie i ich polskie znaczenie oraz istniejące 
formy podane w tabelce, uzupełnij te brakujące. 
 
ursus - niedźwiedź, deterrere - odstraszać, gallus - kogut, manere - pozostać,  
vicinus - sąsiad, volare - latać 
 
 

Lp.  Forma łacińska Znaczenie polskie 
1.  deterrent odstraszają 

2. gallorum kogutów 

 3. manent pozostają 

4. vicinorum sąsiadów 

5. ursorum niedźwiedzi 

6. volarent latają 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
II.  Z jaką kategorią kojarzą Ci się podane niżej słowa? Proszę wpisać je do 
odpowiedniej rubryki w tabeli. 
 

1. gripe / hiszpański /                              5. muebles / hiszpański / 
2. madre / hiszpański /                            6. babicka / czeski / 
3. terrace / włoski /                                  7. ucenik / chorwacki / 
4. professor / portugalski /                       8. sirupy / czeski / 
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professor 
 

 
terrace 

 
gripe 

 
Madre 

 
ucenik 

 

 
muebles 

 
sirupy 

 
babicka 

 
.......................... pkt./4 pkt 

 
III.  Utwórz nazwy żeńskie za pomocą odpowiednich przyrostków.  
zwycięzca –  zwyciężczyni 
Grek –          Greczynka 
psycholog –  psycholożka 
czarownik –  czarownica 

.......................... pkt./2 pkt. 
 

 
IV.  Wybierz właściwy czasownik i uzupełnij zdanie jego odpowiednią formą czasu 
przeszłego. 
Zosia zawsze się spóźniała.  
Często psuł mi się rower. 
Zwykle w sobotę ja i mój brat pomagaliśmy w sprzątaniu. 
 

.......................... pkt./3 pkt. 



 
V.  Dokończ zdania według wskazówek. Zwróć uwagę na to, czy między zdaniami 
składowymi postawiono przecinek. 
W piątek idę do kina     np. i obejrzę ciekawy film. 
z. złożone współrzędnie 
W piątek idę do kina,    np. więc obejrzę ciekawy film. 
z. złożone współrzędnie 
W piątek idę do kina,    np. ponieważ mam czas. 
z. złożone podrzędnie 
 

.......................... pkt./3 pkt. 
 

 
VI.  W każdym zestawie wykreśl słowo, które należy do innej rodziny. 

A.   kroić, wykrój, kraj, skrawek 
B.   słowo, słownik, przysłowie, słowik 
C.   pralka, pralinka, pralnia, prać 
D.   kanapa, kanapka, kanapkowy, kanapeczka 
E.   pusta, pusto, pustota, kapusta 
F.   okno, oczko, okiennica, okleina 

 
.......................... pkt./ 3 pkt. 

VII.  Wybierz poprawne formy. Podkreśl je.  
A.   Proszę pani, kiedy pójdziemy do muzeum? 
B.   W tym wypadku nie ma wątpliwości. 
C.   Nie lubił nauczycielki polskiego. 
D.  To była bardzo udana adaptacja filmowa. 
E.   Powinieneś przeczytać tę książkę. 
F.   Na lekcji siedzimy jak na szpilkach. 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
 
 
VIII.  Przeczytaj podane wyrazy, wybierz tylko te, które są synonimami zapisanych w 
tabeli. Wpisz odpowiednie numery. 
 

1.   dobroduszny                                         6. ruchliwy 
2.   mądry                                                    7. latający 
3.   żartobliwy                                              8. piękny 
4.   stary                                                      9. sławny 
5.   tęgi                                                      10. światowy 

 
 

 
.....6...... aktywny 
 

 
......10...popularny 

 
.....1....życzliwy 

 
....5.....otyły 

 
.....2..... światły 
 

 
.....4....leciwy 

 
.....8....urokliwy 

 
....3.....komiczny 

 
.......................... pkt./ 4 pkt. 

 
 
 



IX.  Wybierz odpowiednie wyjaśnienie związków frazeologicznych 
 
milczeć ,brać lekcje pływania, czuć natchnienie, bać się, żyć marzeniami, ujawnić sekret, 
fantazjować, być dla kogoś wrogiem, być dla kogoś kimś bardzo ważnym, 
 

A.  Budować zamki na lodzie -  żyć marzeniami,  
B.  Mieć duszę na ramieniu -     bać się 
C.  Być oczkiem w głowie -        być dla kogoś kimś bardzo ważnym 
D.  Nabrać wody w usta -          milczeć 
E.  Uchylić rąbka tajemnicy -     ujawnić sekret 
F.  Mieć głowę w chmurach -     fantazjować 

 
.......................... pkt./3 pkt. 

 
 
X.  Uzupełnij zdania. Użyj: what, where, how, how much. 
 
        Example:  ....are you?  How are you? 
 

1.   ...............,s your teacher,s name? 
2.   ...............,s my calculator? 
3.   ............... is a bottle of cola in the restaurant? 
4.   ............... is your mother? Is she better? 
5.   ............... do you do in the evening? 

.......................... pkt./5 pkt. 
 
 
XI.  Odpowiedz na pytania jednym, pełnym zdaniem. 
 
Example:  What,s your name?  My name,s David. 
 

1.  What time is it? ............................................................................................................... 
2.  How old are you? ........................................................................................................... 
3.  What time do you get up? .............................................................................................. 
4.  What do you think of my T-shirt? ................................................................................... 
5.  How do you get to school? ............................................................................................. 
6.  When were you born? .................................................................................................... 
7.  What do you usually do after school? ............................................................................ 

 
.......................... pkt./7 pkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


