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Muster-Test Polnisch 
 
Achtung! 
Dieser Test stellt nur ein Beispiel und eine Möglichkeit zum Selbsttest dar - einzelne Aufgaben in 
künftigen Tests können anders aussehen und andere Themenbereiche umfassen. 

 
Information zur Bearbeitung des Tests: 
Für den gesamten Test ist eine Bearbeitungszeit von insgesamt 90 Min. Zeit vorgesehen.  
Für Teil A empfiehlt sich eine Bearbeitungszeit von ca. 30 Min., für Teil B - 40 Min. und für Teil C - 20 Min. 
 
Bewertung des Tests:  
Insgesamt können in diesem Test 242 Punkte erreicht werden.  
Die Bestehensgrenze liegt bei 2/3 der Punkte (es müssen also wenigsten 160 Punkte erreicht werden).  
Einen Lösungsschlüssel finden Sie am Ende des Tests.  

 

A. Wortschatz 

Geben Sie zu den nachfolgenden polnischen Wörtern die entsprechenden deutschen 
Äquivalente an. Bei mehreren möglichen Äquivalenten geben Sie bitte nur eines an. 
Empfohlene Bearbeitungszeit ca. 30 Min. 
 

ambicja   biurko  

Bałtyk   budzić  

chłodny   chłop  

ciągle   czerwiec  

data   decyzja  

denerwować się   dół  

dziennikarz   ekspres  

fajny   gatunek  

mieszkanie   gniewać się (na kogo)  

grzeczny   górnik  

impreza   inaczej  

Kolonia   jednogłośny  

bezpośredni   jutrzejszy  

grudzień   krzyk  

kwestia   leśny  

potwierdzać   łapa  

łączność   łatwowierny  

Lipsk   Łotwa  

lekceważenie   nagrywać  

zwyczajnie   niebezpieczeństwo  
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niepokój   Niemcy  

istotny   niewidomy  

nastrój   niezależnie  

oba   obowiązek  

odległość   odrzucić (propozycję)  

obawa   nadawać się do czegoś  

z przyjemnością   niezbędny  

przepiękny   podkreślić  

przeciwieństwo    polegać na kimś  

opiekun   porozumienie  

niszczyć   posiłek  

przestępca   przepis  

los   przewodnik  

przywódca   przymiotnik  

przedsiębiorstwo   rocznik  

Węgry   różnorodny  

rocznica   rzeźba  

sprawdzać   stronnictwo  

szacunek   szczegółowo  

wymaganie   środkowy  

ścisły   świadomość  

typowy   tłumacz  

świadectwo   trójkąt  

szkolnictwo   trzeźwy  

urząd   uzasadniony  

ustalić   uczelnia  

wszechstronny   wyobraźnia  

zastanowić się nad 
czymś 

  znakomicie  

żartować   żmija  

żywność   włoski  

 
Ergebnis: _____ von 100 
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B. Grammatik und Textverständnis 

 
I. Ergänzen Sie sinnvoll den unten angegebenen polnischen Brief mit folgenden Wörtern: 

 
kłopot, Państwa, prośbą, Filologii, zwracam się, wyrazy,  
do, semestrze, brać, interesowałyby, wykłady, Wydziale 

 
 
Eva Meller  Germersheim, 3 września 2006 r. 
Lindenstraße 4 
76726 Germersheim 

........  Wydziału ..................................... 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

W ....................... zimowym będę studiowała na ............................. Wydziale. Chciałabym 

również .........................udział w wykładach z historii Polski. W związku z tym ............................. 

z zapytaniem, na jakie .......................... mogłabym chodzić. Szczególnie .............................mnie 

wykłady z historii współczesnej. Z tego powodu zwracam się z uprzejmą .................................... 

o przysłanie mi spisu wykładów na ............................................ Historii. 

Przepraszam za ........................ i łączę ................................... szacunku. 

Eva Meller 
 

 
Ergebnis: _____ von 12 

 

 
II. Ergänzen Sie die nachfolgenden Sätze mit Verben im Präteritum; verwenden Sie dabei 

den richtigen Aspektform.  

 
Beispiel:  Marek często (spóźniać się/spóźnić się) spóźniał się do szkoły. 

 
1. Piotr często ................................................................ (pisać/napisać) listy do dziewczyny. 

2. Wczoraj nagle ktoś ................................................................... (pukać/zapukać) do drzwi. 

3. Joanna regularnie ......................................... (dzwonić/zadzwonić) do siostry w Ameryce. 

4. Bożena wczoraj długo ............................................ (uczyć się/nauczyć się) do egzaminu. 

5. Wczoraj wreszcie (ja) ........................................................ (czytać/przeczytać) ten artykuł. 

6. Uczyliśmy się i nagle ......................................................... (dzwonić/zadzwonić) komórka. 

7. Zwykle (ja) o tym nie ............................................................... (rozmawiać/porozmawiać). 

8. Bogdan .................................................................. (pisać/napisać) i wysłał list do urzędu. 

9. Jak długo (ona) ............................................................................... (śpiewać/zaśpiewać)? 

10. Cały weekend (on) .............................................................. (grać/pograć) na komputerze. 

 
Ergebnis: _____ von 10 
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III. Entscheiden Sie, ob in die Lücken im angegeben Text das Reflexivpronomen „się“ 

einzutragen ist. 

 
Wstałem ....... dość późno, ale nie chciało mi ..... wstać ...... . Zastanawiałem ........ ,co mam 

........ dzisiaj zrobić ...... . Nagle usłyszałem ......, że ktoś dzwoni ....... do drzwi. Zdenerwowałem 

......., bo nie miałem ....... czasu umyć ......., ogolić ...... i uczesać ....... . Pobiegłem ........ do drzwi  

i zapytałem .......: „Kto tam?” Nikt nie odpowiadał ......., więc ostrożnie otworzyłem ....... drzwi. 

Okazało ......., że przed drzwiami ktoś zostawił ....... kopertę. Był ....... w niej list od mojej 

dziewczyny. Bardzo ....... ucieszyłem. 

Ergebnis: _____ von 21 
 

 

IV. Ordnen Sie die angegebenen Wörter den unten angegebenen Verben zu!  

o wolność;   na krześle;   na dziecko;   film;   do pracy;   o przyszłości;  
nad projektem;    list do szuflady;   na dom;   studentowi 

 

1. nadawać się .................................................. 6. patrzeć ........................................................ 

2. gniewać się ................................................... 7. zastanawiać się .......................................... 

3. myśleć ........................................................... 8. przyglądać się ............................................. 

4. siedzieć ......................................................... 9. oglądać ....................................................... 

5. schować ........................................................ 10. walczyć ....................................................... 

 
Ergebnis: _____ von 10 

 

 
V. Formen Sie die in Klammern angegebenen Infinitive in die korrekte Imperativform um.  
 

Beispiel: Przed obiadem (zjeść - ty) jabłko. – Przed obiadem zjedz jabłko! 
(kupić - panowie) bilet. -  Niech panowie kupią bilet! 

 
 

1. (Zamknąć - my) drzwi.  

2. (Odrobić - wy) zadanie domowe.  

3. (wejść - panie) do mieszkania.  

4. (Zamówić - ty) bilety do teatru.  

5. (Otworzyć - ty) ten zeszyt.  

6. (Zapisać - wy) ten numer.  

7. (zaświecić -pan) światło.  

8. (Spotkać się - ty) ze mną.  

9. (powtórzyć - państwo) to zdanie.  

10. (włączyć - pani) telewizor.   

 
Ergebnis: _____ von 10 
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VI. Formen Sie die Nebensätze in Partizipialkonstruktionen um. 
 

Beispiel: Poczęstuję cię ciastem, które upiekła moja babcia. 
Poczęstuję cię ciastem upieczonym przez moją babcię. 

 
1. Polecam państwu książkę, którą napisał profesor Kowalski. 
 

............................................................................................................................................. 
 
2. Jedliśmy kolację, którą przygotowały moje dzieci. 
 

............................................................................................................................................. 
 
3. Pokażę ci obraz, który namalowała moja przyjaciółka. 
 

............................................................................................................................................. 
 
4. Mieszkaliśmy w domu, który zbudował mój dziadek. 
 

............................................................................................................................................. 
 
5. Nie zgadzam się ze zmianą, którą zaproponował pan redaktor Krawczyk. 

 
............................................................................................................................................. 

 
Ergebnis: _____ von 10 

 
 
 

 
VII. Setzen Sie die richtige Form des Pronomens ein! 
 

Beispiel: Wszystko to zrobiłem dla (ty). – Wszystko to zrobiłem dla ciebie. 
 

 

1. Przygotowałem dla (ona) śniadanie. Przygotowałem dla.......................................  śniadanie. 

2. On zawsze dobrze o (oni) mówił. On zawsze dobrze o  ..........................................mówił. 

3. Nie uciekniesz przed (ja). Nie uciekniesz przed  ......................................................... 

4. Spotkałem (ty) tam. Spotkałem  ...................................................................  tam. 

5. Będziesz mieszkać z (ona) dziećmi. Będziesz mieszkać z  ....................................  dziećmi. 

6. Nie znam (nikt). Nie znam  .................................................................................. 

7. Dostałem list od (wasz) ministra. Dostałem list  .....................................................  ministra. 

8. Nie zrobię (nic). Nie zrobię  ................................................................................ 

9. Nie kupię dla (ona) kwiatów. Nie kupię dla  .....................................................  kwiatów. 

10. Mówimy zawsze o (wy). Mówimy zawsze o  .............................................................. 

 
Ergebnis: _____ von 11 
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VIII. Bilden Sie mit der angegebenen Zahl die entsprechende Konstruktion (s. Bsp.).  

Schreiben Sie dabei die Zahlen aus! 

 
Beispiel: 3 (ulica) – trzy ulice, 15 (student) – piętnastu studentów,  

4 (rodzice) – czworo rodziców 

 
1. 21 (książka) – .................................................................................. 

2. 2 (dziecko) – .................................................................................. 

3. 12 (miasto) – .................................................................................. 

4. 10 (koleżanka) – .................................................................................. 

5. 5 (uczeń) – .................................................................................. 

6. 3 (drzwi) – .................................................................................. 

7. 7 (pies) – .................................................................................. 

8. 11 (lekarz) – .................................................................................. 

9. 2 (studentka) – .................................................................................. 

10. 9 (nauczyciel) – .................................................................................. 

 
Ergebnis: _____ von 20 

 

 
IX. Geben Sie die angegebenen Substantive und Adjektive im Plural an. 

Beispiel:  To jest duży dom – To są duże domy. 

1. To jest mały balkon. To są  

2. To jest nowa książka. To są  

3. To jest dobry uczeń. To są  

4. To jest francuski prezydent. To są  

5. To jest ostry nóż. To są  

6. To jest mądre dziecko. To są  

7. To jest nudna praca. To są  

8. To jest rzadkie zwierzę. To są  

9. To jest stare muzeum. To są  

10. To jest polski ksiądz. To są  

11. To jest znany profesor. To są  

12. To jest niebezpieczny wąż. To są  

13. To jest niemiecka wieś. To są  

14. To jest ładne imię. To są  

15. To jest długi rok. To są  

 
Ergebnis: _____ von 30 
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X. Ordnen Sie die angegebenen Geschäftsnamen den von ihnen angebotenen Waren 
bzw. Dienstleistungen mit einem Pfeil zu.  
 

 
 

1. Kwiaciarnia  1. Perfumy francuskie. Najlepszy wybór mydeł. 

   

2. Księgarnia  2. Tłumaczenia ustne i pisemne. 

   

3. Drogeria  3. Duży asortyment chleba. Pyszne bułeczki. 

  

4. Biuro tłumaczeń 4. Twoje pieniędze najbezpieczniejsze w naszych rękach! 

  

5. Ksero 5. Najnowsze bestsellery, kryminały, romanse. 

  

6. Szkoła języków 6. Maseczki kosmetyczne. Łagodny masaż twarzy. 

  

7. Salon piękności 7. Róże prosto z Holandii. Dostawa bukietów do domu. 

  

8. Piekarnia 8. Tanie fotokopie. Wydruki czarnobiałe i kolorowe. 

   

9. Bank  9. Wszystkie języki Unii Europejskiej. Kursy intensywne. 

 

Ergebnis: _____ von   8 
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C. Schriftliche Nacherzählung 

Erzählen Sie die nachfolgende Bildgeschichte in 10-15 polnischen Sätzen nach. 
(empfohlene Bearbeitungszeit: ca. 20 Min). 

 
Vater hat geholfen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ggf. Rückseite verwenden!) 
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Lösungsschlüssel 

 

A. Wortschatz 

Es genügt hier, eine deutsche Entsprechung des polnischen Wortes anzugeben, z.B. bei babcia  
können Großmutter oder Oma bzw. bei  Niemcy - Deutsche oder Deutschland angegeben werden. 
(Die deutschen Entsprechungen können Sie im zweisprachigen Wörterbuch finden.) 

 

B. Grammatik und Textverständnis 

 
I. 

Do  Wydziału Filologii, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
W semestrze zimowym będę studiowała na Waszym Wydziale. Chciałabym również brać 

udział w wykładach z historii Polski. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, na jakie wykłady 
mogłabym chodzić. Szczególnie interesowałyby mnie wykłady z historii współczesnej. Z tego 
powodu zwracam się z uprzejmą prośbą o przysłanie mi spisu wykładów na Wydziale Historii. 

Przepraszam za kłopot i łączę wyrazy szacunku. 
 

 
II. 

1. Piotr często pisał listy do dziewczyny. 
2. Wczoraj nagle ktoś zapukał do drzwi. 
3. Joanna regularnie dzwoniła do siostry w Ameryce. 
4. Bożena wczoraj długo uczyła się do egzaminu. 
5. Wczoraj wreszcie przeczytałem/przeczytałam ten artykuł. 
6. Uczyliśmy się i nagle zadzwoniła komórka. 
7. Zwykle o tym nie rozmawiałam/rozmawiałem. 
8. Bogdan napisał i wysłał list do urzędu. 
9. Jak długo śpiewała? 
10. Cały weekend grał na komputerze. 

 
 
III. 

Wstałem dość późno, ale nie chciało mi się wstać. Zastanawiałem się, co mam dzisiaj zrobić. 
Nagle usłyszałem, że ktoś dzwoni do drzwi. Zdenerwowałem się, bo nie miałem czasu umyć się, 
ogolić i uczesać. Pobiegłem do drzwi i zapytałem: „Kto tam?” Nikt nie odpowiadał, więc ostrożnie 
otworzyłem drzwi. Okazało się, że przed drzwiami ktoś zostawił kopertę. Był w niej list od mojej 
dziewczyny. Bardzo się ucieszyłem. 

 
 
IV. 

1. nadawać się do pracy 6. patrzeć na dom 
2. gniewać się na dziecko 7. zastanawiać się nad projektem 
3. myśleć o przyszłości 8. przyglądać się studentowi 
4. siedzieć na krześle 9. oglądać film 
5. schować list do szuflady 10. walczyć o wolność 

 
 
V. 
 

1. Zamknij drzwi! 6. Zapisz ten numer! 
2. Odróbcie zadanie domowe! 7. Niech pan zaświeci światło! 
3. Niech panie wejdą do mieszkania! 8. Spotkaj się ze mną! 
4. Zamów bilety do teatru! 9. Niech państwo powtórzą to zdanie! 
5. Otwórz ten zeszyt! 10. Niech pani włączy telewizor! 
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VI. 

1. Polecam państwu książkę, napisaną przez profesora Kowalskiego. 
2. Jedliśmy kolację, przygotowaną przez moje dzieci. 
3. Pokażę ci obraz, namalowany przez moją przyjaciółkę. 
4. Mieszkaliśmy w domu, zbudowanym przez mojego dziadka. 
5. Nie zgadzam się ze zmianą, zaproponowaną przez pana redaktora Krawczyka. 

 
 
VII. 

1. Przygotowałem dla niej śniadanie. 6. Nie znam nikogo. 
2. On zawsze dobrze o nich mówił. 7. Dostałem list od waszego ministra. 
3. Nie uciekniesz przede mną. 8. Nie zrobię nic/niczego. 
4. Spotkałem cię tam. 9. Nie kupię dla niej kwiatów. 
5. Będziesz mieszkać z jej dziećmi. 10. Mówimy zawsze o was.  

 
 
VIII. 
 

1. dwadzieścia jeden książek 6. troje drzwi 
2. dwoje dzieci 7. siedem psów 
3. dwanaście miast 8. jedenastu lekarzy 
4. dziesięć koleżanek 9. dwie studentki 
5. pięciu uczniów 10. dziewięciu nauczycieli 

 
 
IX. 
 

1. To są małe balkony 9. To są stare muzea. 
2. To są nowe książki. 10. To są polscy księża. 
3. To są dobrzy uczniowie. 11. To są znani profesorowie/profesorzy. 
4. To są francuscy prezydenci. 12. To są niebezpieczne węże. 
5. To są ostre noże. 13. To są niemieckie wsie. 
6. To są mądre dzieci. 14. To są ładne imiona.  
7. To są nudne prace. 15. To są długie lata. 
8. To są rzadkie zwierzęta.  

 
 
X. 
1 mit 7 6 mit 9 
2 mit 5 7 mit 6 
3 mit 1 (8 mit 3) 
4 mit 2 9 mit 4 
5 mit 8 

 


