Промежуточная аттестация по польскому языку за курс 6 класса.
Демоверсия
1. Proszę posłuchać i uzupełnić ____/ 15 p.
ja, ty, nim, nich, ci, nas, nim, ty, niego, mu, ty, je, nimi, je, nami
Mami: Więc o co chodzi? Dlaczego jesteś smutna?
Angela: A takie tam, różne sprawy rodzinne. Ale nie chcę o ......... mówić.
Mami: Czy mogę ......... pomóc?
Angela: Raczej nie, ale dziękuję. Może porozmawiamy o czymś innym? Widziałaś nowe
studentki z grupy zero?
Mami: Tak, widziałam ....... i też z......... rozmawiałam. Bardzo fajne dziewczyny.
Angela: I ładne. Javier chce ......... zaprosić na urodziny.
Mami: Dobry pomysł. Mogą się z ......... zintegrować i lepiej ......... poznać.
Angela: Tak, na pewno chcą poznać Javiera.
Mami: Myślisz?
Angela: Jasne, jest sympatyczny, przystojny, każda dziewczyna chciałaby się z .........
spotykać.
Mami: ......... też?!
Angela: Hi, hi, spokojnie, spokojnie, ......... nie, ale widzę, że ......... tak.
Mami: Co ja?
Angela: Mami, to jasne, że jesteś w .........zakochana. A co kupiłaś dla ......... na prezent?
Mami: Po pierwsze, to nie jestem w......... zakochana, a po drugie prezentu dla .........
jeszcze nie kupiłam, bo nie wiem, co......... się podoba. Może razem zdecydujemy?
Angela: Dobrze, to idziemy poszukać. Ale i tak wiem, że ......... kochasz.
Mami: Nieprawda!
Angela: Prawda, prawda.
2. Prawda czy nie prawda (P/N)? ____/ 3 p.
Angela myśli, że Mami kocha Javiera. .........
Angela ma problemy rodzinne i mówi o nich Mami. .........
Nowe studentki są obiektem zainteresowania wszystkich. .........

3. Proszę podkreślić poprawny wariant ____/ 8 p.
1) Mam lekcje o jedenastej trzydzieści.
9:30 / 10.30 / 11:30
2) Robię i jem kolację o wpół do ósmej.
19:30 / 18:30 / 20:30
3) Rano jemy śniadanie, a kolację jemy ... .
wieczorem / wieczór dobry / wieczór
4) Dzisiaj jest ładnie, świeci ... .
słońce / słońcem / słońcs
5) Mąż i żona to ... .
rodzeństwo / małżeństwo / dziadkowie
6) Chcesz pójść ... kina ... film?
na, do / w, na / do, na
7) A: ...................... zieloną herbatę?
B:Tak, bardzo.
Lubisz / Podoba ci się / Kochasz
8) ................ci w tej bluzce.
Ładne / Ładnie / Ładna
4. Proszę dopasować czasowniki do zdań (czasowniki są w odpowiedniej formie)
____/ 6 p.
1. Grzegorz ...................... lody i ...................... kawę przedwczoraj.
3. Czy ................................. (ty / r.m.) po parku tydzień temu?
6. Ala i Ola ...................... mamie sprzątać dom.
7. Czy ................................. (wy / r.m.) film Avatar?
8....................... (ja / r.m.) iść do dentysty.
pił / jadł / Musiałem / pomagały / spacerowałeś / widzieliście
5. Proszę utworzyć formę osobową czasownika być w czasie przyszłym ____/ 5 p.
1. Jutro nie ...................... (ja / być) sprzątać mieszkania.
2. O północy moje dziecko ...................... (być) już spać.
3. Co ......................... (wy / być) robić w przyszłym tygodniu?
4. Czy...................... (ty / być) opiekować się twoją młodszą siostrą?
5. Jola nie...................... (być) jeździć na nartach tej zimy.

6. Proszę utworzyć 5 wyrażeń z podanych słów ____/ 10 p. (5 × 2 p.)
Paczka, pudełko, słoik, butelka, puszka, Tort, kukurydza, sardynki, majoney,
karton, kawałek,
kostka, tabliczka, oliwki, makaron, ciastka, kiełbasa, masło,
plasterek
czekoladki, ser, herbata, kawa, kakao,
mleko, sok, chipsy, cola, dżem, miód,
szynka, czekolada
................................................................................... ...........................
................................ ..............................................................................
..............................................................................................................
.................................................................. ............................................
..............................................................................................................

