
Test predyspozycji językowych 

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………. Szkoła: ……………………… 

Zad. 1. (7pkt) 

W poniższym tekście brakuje kilku wyrazów. Zachowując styl języka i epoki, dobierz 

brakujące wyrazy z proponowanych poniżej zestawów. Numer zestawu odpowiada numerowi 

luki do uzupełnienia.  

A gdy odbyły się już one (1)………………………………… i biesiady dwadzieścia dni trwające, 

królowie i książęta (2)……………………………………… między sobą z obopólnego przymierza i 

przyjaźni sojusze i uświęciwszy je przysięgą, poczciwszy się nadto wzajemnymi darami i 

upominkami, z wielkim dla króla Kazimierza uwielbieniem i podzięką za 

(3)……………………………………….. sobie wyrządzoną, rozjechali się do swoich królestw i 

księstw, a król Kazimierz przydał im na drogę starostów i (4)……………………………, którzy by 

ich we wszystkie rzeczy potrzebne opatrywali. Karol zaś, cesarz rzymski i król czeski, 

podziękowawszy Kazimierzowi, zabrał  nowo poślubioną małżonkę, i z wielką serca pociechą, 

w towarzystwie książąt i panów swoich, ciągle wychwalając wspaniałość, mądrość i 

(5)………………………. Króla Kazimierza, (6)………………………………….. się w drogę z powrotem. 

Od tego czasu imię Kazimierza rozsławiło się we wszystkich krajach, tak (7) 

……………………………, jak i pogańskich.  

1.  prywatki    uczty   harce   bankiety 

2. poplotkowawszy   ponarzekawszy utwierdziwszy  pokłóciwszy 

3. cześć   sławę   nadzieję  pogłoskę 

4. wojewodów   księgowych   szafarzy  rusznikarzy 

5. wzbogacenie  oszczędność  zamożność  zarządzanie 

6. wyruszył   pognał   zapędził  puścił 

7. europejskich  chrześcijańskich nierozwiniętych przyjaznych 

 

Zad. 2 (6pkt) 

W poniższych zdaniach dobierz poprawne związki wyrazowe, wstawiając je we właściwej 

formie gramatycznej. 

ograniczony-szeroki, ostatni-suchy, materia-glina, wyparować-ulotnić się, osioł-

koń, twardy-zawzięty 

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

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



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

………………………………. 

d. Nie wiem, jak go przekonać. To………………………..sztuka. 

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

………………………………………… . 

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

 

Zad. 3 (4pkt) 

Wyrazy pochodzenia obcego dopasuj do ich polskich odpowiedników. 

pogarda, arcydzieło, zachwalany, ciężar 

a. Renomowany-      

b. Balast- 

c. Arogancja- 

d. Majstersztyk- 

Zad. 4 (4pkt) 

Kojarzenie wyrazów z kontekstu zdania. Uzupełnij związki wyrazowe. 

(szczyt-obłoki-język-bruk) 

1. Jeśli ta fabryka zbankrutuje, z całą pewnością robotnicy po prostu zostaną wyrzuceni 

na ……………………………… 

2. Chyba bujasz w …………………………… i nie rozumiesz, co jest możliwe, a co nie.  

3. Trzeba było się odezwać i powiedzieć, co o tym wszystkim myślisz, a tym czasem po 

prostu zapomniałeś ………………………. w gębie. 

4. Został oszukany przez swoich przeciwników politycznych, gdy był u ……………………. 

sławy.  

 

Zad.5 (4pkt.) 

Uzupełnij zdania poprawną formą wyrazów zawartych w nawiasach. 

a. Nawet …………………………………………….zwolennicy nie głosowali na niego (gorący- 

stopień najwyższy) 

b. Dla wielu pracowników ………………………………………. nie były wystarczająco 

atrakcyjne. (honorarium) 

c. Oni nie …………………………. nas tak serdecznie tym razem  (ugościć czas przyszły) 

d. ………………………………….. jest ta szkoła? (czyje imię) 

 

 

 


