PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
1. Użyj wyrazów w nawiasach we właściwej formie gramatycznej. Uwzględnij podane
wskazówki.
1.

Najwięcej (muzeum) ……………………… znajduje się w Warszawie.

2.

Z powodu mrozów budowa domu (stanąć, czas przeszły) ……………………… w miejscu.

3.

Uczniowie wrócili już z wycieczki, ale (dwa) ……………………… – Piotrka i Marty –
wciąż nie było w domach.
Dwóch drwali w ciągu godziny produkuje cztery drewniane bale. Ile
(bal) …………………wykona w tym samym czasie jeden drwal?
Nawet (wesoły, stopień najwyższy) ………………………. ludzie miewają zły humor.
Nauczycielka poprosiła (trzy) ………………………. dzieci o pomoc.
Nie (łgać) ………………………? – spytał zdumiony Marek.

4.
5.
6.
7.

2. Wiele polskich słów pochodzi z łaciny. Na przykład ,,lament'' - lamentatio. Dobierz
do łacińskich słów ich polskie odpowiedniki umieszczone poniżej.
płacz, gratka, dostosowanie, rzeczpospolita, naturysta, założyciel, nieuk,
PRZYKŁAD: lamentatio – płacz
1 adaptatio – …………………………….
2 fundator – ………………………...
3 gratia – …………...……………….
4 naturalis – ……………………………..
5 ignorans – …………………………..
6 res publica – ……………………………..

I.

3. Przeczytaj kolejne słowa. Pod każdym umieszczone są trzy odpowiedzi. Wybierz
poprawną odpowiedź:
1. HORYZONT jest to:
A obszar
B okolica
C widnokrąg
2. UCHODŹCA jest to:
A zdrajca
B podróżnik
C uciekinier
3. NEGACJA znaczy:
A opór
B odmowa
C zaprzeczenie

4. Znajdź takie słowo, które będzie uzupełniać poniższe pary zdań:
Np.: Nie mamy w domu żadnych PUSZEK.
W dotyku PUSZEK jest miękki i delikatny.
1. Takie schody bez …………………………………………… są bardzo
niebezpieczne, bo nie ma się czego trzymać.
Nawet jeśli jego siostra bliźniaczka ………………………………………………….
to słowem, to i tak nie uwierzą w jego zmianę na lepsze.
2. Od czasu kontuzji czuję ciągle bóle
w ………………………………………………….. i lekarze nie mogą na to nic
zaradzić.
Skoro nie ma żadnych ryb w ……………………………………………, to dlaczego
ci wędkarze tu przesiadują?
3. Moja mama pamięta ten cudowny zapach, gdy jej
babcia ……………………………………….. chleb w sobotnie popołudnie.
Grzesznicy pójdą do ………………………………………………, a sprawiedliwi
dostąpią zbawienia.

5. Skojarz wyrazy z kontekstu zdania. Podano liczbę liter oraz którąś ze
środkowych liter brakującego wyrazu:
1. Jeśli właściciel tej fabryki zbankrutuje, z całą pewnością robotnicy po prostu zostaną
wyrzuceni na _ _ _ k .
2. Trzeba było się odezwać i dać innym do zrozumienia, co o tym wszystkim myślisz, a
ty zapomniałeś _ _ z _ _ _ w gębie.
3. Niestety, niewidoczne _ _ ł _ _ okiem grzyby, mogą powodować groźne
choroby.
4. W tradycyjnym _ _ ę _ _ _ _ Papież życzył pokoju wszystkim wiernym
zebranym na placu św. Piotra.

