TEST KWALIFIKACYJNY / PLACEMENT TEST
Wypełnienie tego testu pomoże określić stopień zaawansowania znajomości j. polskiego. Dzięki temu będą Państwo uczestniczyć
w zajęciach o optymalnie dobranym stopniu trudności. Test nie ma charakteru egzaminu, służy wyłącznie przypisaniu Państwa do
odpowiednich grup, proszę wypełniać go samodzielnie i przesłać na adres schoolpl@amu.edu.pl. / The placement test is designed to
check your proficiency in Polish. The test results will help us match the right course level for you. The test is not an exam - please don’t
cheat or guess. Otherwise, the test results will not be accurate. Please fill in the placement test and e-mail it to schoolpl@amu.edu.pl

Imię:
Nazwisko:
___ / 70p.
Proszę wykonać zadania zgodnie z podanymi przykładami.
Nazywam się

1. .....................…0 (nazywać się) Filip Dubois-Kaczorowski. Mam 23 lata. Teraz …...............1 (ja, mieszkać)
w Poznaniu. Moja dziewczyna ...........2 (mieć) na imię Maria. Ona jest ..........................3 (Polka) i też mieszka
w Poznaniu. Razem ..........................................4 (my, studiować) socjologię na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Ja ..................................5 (uczyć się) języka polskiego, a Maria ......................................6
(chodzić) na kurs języka …………………..………7 (francuski). Interesuję się .............................................8
(literatura) i ..........................9 (sport). Bardzo lubię ...........................10 ................................11 (polska muzyka)
i ........................12 (kino), oczywiście lubię też chodzić do ...........................13 (teatr). Podoba mi się tutaj,
chociaż nie lubię .....................................14 .....................................15 (polski klimat).
___ / 15 p. (15 x 1 p.)

byłem

2. Dwa lata temu ..............0 (być) w .........................1 (Polska) na .............................2 (wakacje), żeby odwiedzić
dziadków w ...........................3 (Sopot). Zwykle pomagałem ...............................4 (babcia) robić zakupy lub
pracowałem ................................5 (ogród). Kiedy była piękna, słoneczna pogoda, często po .........................6
(obiad) ........................................7 (ja, spacerować) po plaży lub ........................................8 (opalać się).
Natomiast po kolacji zwykle ..............................................9 (spotykać się) z moimi kuzynami. Najczęściej
......................................10 (my, siedzieć) w ......................11 (pub), piliśmy piwo i .......................................12
będzie

(rozmawiać). Mamy też już plany na następne wakacje. Chcemy jechać do Zakopanego i jeśli ..............13 (być)
ładna pogoda, to .....................................14 (my, spać) pod namiotem, a ja ................................15 (robić) zdjęcia.
___ / 15 p. (15 x 1 p.)

do
że
0
w
z
żeby
czy
3. Pierwszy raz przyjechałem (z, do, w) Polski, kiedy skończyłem liceum. Wiem, (że,
czy, żeby)0 bardzo chciałem

o przy, o)1 których mama tyle mi opowiadała. Kiedy więc rodzice zaproponowali
przy
na
wreszcie zobaczyć te miejsca, (na,
nad na, w)2 Mazurach, bardzo się ucieszyłem. Spędziłem tam dwa tygodnie na obozie (pod,
w
na
zpod nad, z)3
nad
wakacje (nad,
nad przez, w)4 rzekę, a potem jeszcze
w
przez
namiotami. Musieliśmy zbudować całą kuchnię, chodziliśmy po wodę (nad,

u
bez
obok
sami gotowaliśmy obiady. To były moje najlepsze wakacje spędzone (obok,
bez, u)5 rodziców.

___ / 5 p. (5 x 1 p.)

spędziliśmy

4. Mam bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa, bo dużo czasu .........................0 (spędzać/spędzić) razem.
Pamiętam, że rodzice wiele razy się ………..…………………………1 (przeprowadzać/przeprowadzić).
Pierwszy raz musieliśmy ………….......................................2 (zmieniać/zmienić) mieszkanie, gdy urodziła się
moja siostra. Pięć lat później ..................................3 (my, wyjeżdżać/wyjechać) do Finlandii, bo mój ojciec
..............................4 (dostawać/dostać) tam atrakcyjną pracę. Kiedy w końcu .............................................5
(my, wracać/wrócić) do Francji, mogłem znowu chodzić do francuskiej szkoły.
___ / 5 p. (5 x 1 p.)

5. Mam już dość mieszkania w akademiku i chciałbym zamieszkać w Poznaniu z moją dziewczyną. Bardzo
ją

kocham .............0 (ona) i chyba ona kocha ...............1 (ja). Nie wyobrażam sobie życia bez .............2 (ona).
W przyszłym roku, zaraz po studiach, mamy zamiar się pobrać. Nasi rodzice na pewno pomogą nam na dobry
początek. Dzięki ..............3 (oni) z pewnością .....................................4 (my, wynająć) niewielkie mieszkanie,
a ja mam nadzieję, że szybko ...................................... 5 (znaleźć) jakąś pracę.
___ / 5 p. (5 x 1 p.)

6. Nie wiem, czy moja dziewczyna zgodzi się, żebyśmy zamieszkali razem przed ślubem, ale myślę,
gdybyśmy mieli

że ...................................0 taką możliwość, to ................................................1 (poznać się) jeszcze lepiej
wzajemnie i ...........................................2 (mieć) mniej wątpliwości w podjęciu tak ważnej decyzji. Gdybym
.........................3 (móc) wybierać, to ............................................4 (zdecydować się) na to.
Nie chciałbym, żebyśmy za kilka lat krzyczeli na siebie wzajemnie:
„Posprzątaj!”

.........................,0
„................................5 (Zdjąć) buty!”,
„Nie ...............................6 (siedzieć) cały dzień przed telewizorem!”,
„Nie ..............................7 (palić) papierosów w sypialni!”,
„................................8 (Wziąć) psa na spacer!”.

zostanie podjęta

Myślę, że już wkrótce decyzja o ślubie .................................0, suknia ślubna .........................................9
(wybrać), a sala weselna .........................................10 (zarezerwować).
___ / 10p. (10 x 1 p.)

odwiedzaną

planując

czarującą

7. Filip, .....................0 podróż poślubną, wybrał – dawno przez niego nie ........................0 – małą, .....................0
Upewniwszy się

wieś w Tatrach. .................................0, że pogoda w wysokich partiach jest odpowiednia do wspinaczki,
zarezerwował pokój w uroczym domku pod lasem.
Wkrótce nadszedł dzień wyjazdu. Wyruszyli o świcie, .................................1 (chcieć) ominąć największe korki
na drodze. Ich niedawno ....................................2 (kupić) samochód, początkowo bez przeszkód pokonał ponad
połowę drogi. Byli już trochę znużeni, kiedy przystanęli przed znajomym zajazdem, ......................................3
(zamierzać) zjeść tutaj dobry obiad. .....................................4 (Zamówić) wcześniej ulubione dania, zaczęli już
sobie wyobrażać te najcudowniejsze szczyty górskie, .........................................5 (pokryć) jeszcze śniegiem.
___/ 5 p. (5 x 1 p.)

bezzwłocznego

8. Kiedy już odpoczęli, wsiedli do samochodu z zamiarem ................................0 (bez/zwłoki) dotarcia do
celu jeszcze przed zmierzchem. ..............................................1 (Po/południe) słońce, przyjemnie oświetlało
...............................................2 (wiele/barw) krajobraz. Filip dzielnie znosił trudy podróży, jadąc cały
czas niezbyt wygodną ..................................................3 (2/pasma) drogą. Popijał kawę, którą miał
w ......................................4 (pod/ręką) bagażu i trzymał się blisko dużego forda z ..........................................5
(za/granica) rejestracją. Wkrótce szczęśliwie dotarli do Zakopanego.
___/ 5 p. (5 x 1 p.)

9. Proszę przekształcić zdania, używając wyrazów podanych w ramce.
według,

z powodu,

po,

dzięki,

z okazji,

w razie

O. Kiedy Filip z żoną przyjechali do Zakopanego, najpierw odszukali dom pani Marii.
Po przyjeździe do Zakopanego Filip z żoną odszukali najpierw dom pani Marii.
.........................................................................................................................................................
1. Żona Filipa dobrze znała panią Marię, bo przyjeżdżała do jej pensjonatu na wszystkie święta.
...........................................................................................................................................................
2. Padał deszcz, dlatego Filip z żoną nie mogli spacerować po okolicy.
...........................................................................................................................................................
3. Pani Maria uważała, że młodzi powinni spędzić miodowy miesiąc tylko we dwoje.
...........................................................................................................................................................
4. Prosiła, żeby zadzwonili, gdyby przyjechał kolejny gość do pensjonatu.
...........................................................................................................................................................
5. Jej uprzejmość sprawiła, że spędzili cudowny miesiąc miodowy.
...........................................................................................................................................................
___/ 5 p. (5 x 1 p.)

Proszę wypełnić test i przesłać go na adres schoolpl@amu.edu.pl
Please fill in the placement test and e-mail it to schoolpl@amu.edu.pl

