Промежуточная аттестация по польскому языку за курс 5 класса.
Демоверсия
1. Proszę posłuchać i uzupełnić ____/ 6 p.
mama, pielęgniarką, firmę, własny, emerytką, pracuje

2. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania____/ 7,5 p. (5 × 1,5 p.)
To jest Manuela Sanches. Ona jest z Hiszpanii, mieszka w Barcelonie. Teraz Manuela
jest w Krakowie. Ona uczy się języka polskiego, żeby studiować w Polsce. Manuela jest
młoda, ładna i energiczna. Ona ma 22 lata. Manuela bardzo lubi śpiewać. Ona dobrze gra
w tenisa i szybko biega.
1) Jak ona się nazywa?
..................................................................................
2) Skąd ona jest?
...................................................... .
3) Gdzie ona mieszka?
................................................................. .
4) Gdzie jest teraz?
.................................................................... .
5) Ile ma lat?
...................................... .
3. Proszę podkreślić poprawny wariant ____/ 7 p.
1) A: Przepraszam!
B: ...
Dzień dobry! / Nic nie szkodzi! / Smacznego!
2) Rano jemy śniadanie, a kolację jemy ... .
wieczorem / wieczór dobry / wieczór

3) Mama i tata to … .
rodzice / dziadkowie / krewni
4) Dwadzieścia plus czterdzieści jest ... .
sześćdziesiąt / szesnaście / piećdziesiąt
5) Polski mamy ... .
czwartku / w czwartek / czwartek
6) A: Czy to jest twój zeszyt?
B: ... .
Nie, nie jest mój zeszyt. / Nie, jest mój zeszyt. / Nie, to nie jest mój zeszyt.
7) To jest Anna.
Co to jest? / Kto to jest? / Kto ona jest?
4. Proszę dopasować czasowniki do zdań (czasowniki są w odpowiedniej formie)
____/ 5 p.
Jest, jesteśmy, jestem, jesteście, są
1. Ona ...................... z Japonii.
2. My ...................... w szkole.
3. (Ja) ...................... w domu.
4. Wy ......................... w Krakowie.
5. Angela i Mami ...................... tam.
5. Proszę podkreślić poprawną formę czasownika ____/ 5 p.
1) Uwe kupuję / kupujesz / kupuje nowe auto.
2) My tańczę / tańczymy / tańczycie tango.
3) Javier pisze / pisać / piszę e-maile.
4) Mami nie rozumie / rozumiecie / rozumieć nic.
5) Karol słuchać / słucha / słuchają muzyki.
6. Proszę wybrać to, co pasuje____/ 8 p
1) To jest ... kolega.
moja / mój / moje
2) Pani Jakubowska jest ... .
miła / miło / miłe
3) Ten pan jest ...
inżynierem / inżynier / inżyniera

4) Lubimy ... .
naszą nuczycielkę / nasza nuczycielka / naszą nuczycielką
5) Mój ojciec jest ... .
dobry dentysta / dobrym dentystą / dobrą dentystką
6) Kasia ma ... kota.
biały / białą / białego
7) Idę z koleżankami do kina.
Idę ... do kina .
z nią / z nimi / z nim
8) Czy znasz Dorotę?
Tak, znam ... .
ją / nią / ja

