
KOD UCZNIA        

   

  

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH  w Zespole Szkól nr 2, Gimnazjum nr 3    

Przystępujesz do badania predyspozycji językowych. Przed Tobą zestaw kilku zadań. 

Przeczytaj uważnie polecenia. Wracaj do treści zadań tyle razy, ile będzie Ci to potrzebne. 

Wybierz jedną odpowiedź spośród podanych. Pracuj spokojnie. Na rozwiązanie zadań masz 

45 minut. 

                                  Życzymy powodzenia! 

ĆWICZENIE 1 

1. W poniższym tekście brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy fragment, odpowiednio 

wybierając odpowiedź. 

 

Choinka, ...............świąt Bożego Narodzenia, przywędrowała do Polski z Niemiec na 

przełomie XVIII i XIX wieku  

 

A  której nie można sobie wyobrazić bez  

B  która nie wyobraża samych  

C bez której nie wyobrażamy sobie  

D  którą wyobraża czas 

 

2. W poniższym tekście brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy fragment, odpowiednio 

wybierając odpowiedź. 

 

Nazajutrz wyruszyli po wschodzie słońca. Powietrze było mroźne, niebo blade, jasnobłękitne. 

Hobbici czuli się raźni, .....  

 

A że się wyspali w nocy  

B jak po dobrze przespanej nocy 

C jak skowronki  

D jakby nocy nie było 

 

3. W poniższym tekście brak jest fragmentu zdania. Znajdź właściwy fragment, odpowiednio 

wybierając odpowiedź. 

 

Cezar wróciwszy do Rzymu był zły, że wrócił, i po kilku dniach już zapłonął na nowo chęcią 

wyjazdu do Achai. Wydał nawet edykt, w którym oświadczał, że nieobecność jego nie potrwa 

długo i .......................nie będą narażone.  

 

A że rzeczy publiczne na żadną szkodę z tego powodu  

B  publicznie takie rzeczy na żadną szkodę  

C  że z tego publicznego powodu żadne szkody  

D  które sprawy publiczne na żadną szkodę 

 



ĆWICZENIE 2 

Do poniższych słów dopisz synonimy wybierając je z podanych przykładów w ramce. Nie 

wszystkie słowa z ramki nadają się do wykorzystania w tym zadaniu. 

1. czczy               2. frapować                    3. unicestwić         4. suty 

a. zmartwić    b. spragniony  c. obfity     d. bezwartościowy      e. zaciekawić      f. niweczyć 

ODPOWIEZDZI:   1…………..2…………..3……………4…………. 

ĆWICZENIE 3 

Do poniższych słów dopisz antonimy wybierając je z podanych w ramce przykładów. Nie 

wszystkie słowa z ramki nadają się do wykorzystania w tym zadaniu. 

 

1. swarzyć się                  2. pietyzm                  3. mrzonka                              4. okrzepnąć  

a. realizm     b. szacunek      c. nadwątlić        d. ułuda      e. pogarda             f. pogodzić się 

ODPOWIEDZI: 1…………………2…………………3………………….4…………… 

Ćwiczenie 4  

Uzupełnij związki frazeologiczne w zdaniach. Wykorzystaj wskazówki zamieszczone w 

ramce. 

bruk  gołębi (typowy dla gołębia)  laur  mosty  rękawica 

spalić  stal  zajęczy (typowy dla zająca)  żelazny 

1 Stając do walki ze starym mistrzem, Arek spalił za sobą ………………………  

2 Teraz miał do wyboru albo iść na ………………………, albo zwyciężyć. 

3 Mistrz nie sądził, że ktokolwiek ośmieli się rzucić mu ………………………. 

4. Dzięki nerwom ze ………………………. Arek nie dał się sprowokować przeciwnikowi. 

5 Na panewce ………………………. podstępy zwolenników mistrza.  

6 Wrogowie Arka liczyli, że ma ………………………. serce i wycofa się z zawodów.  

7 Arek miał jednak ……………………….. wolę, ani myślał rezygnować z walki o 

mistrzostwo.  

8 W efekcie to jemu przypadał ……………………….. zwycięzcy.  

9 Po biegu Arek mógł wreszcie wykazać się ……………………… sercem i wybaczyć swoim 

przeciwnikom.  


