
 Обрядова каша слов’янських народів , уживана  напередодні Різдва чи Водохреща: 
1. лемішка 
2. коливо 
3. кутя 
4. куліш 
5. каша 

3
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 Українське свято – відповідник польському святу святого Яна:  
1. Андрія (13 грудня)  
2. Івана Купала (7 липня)  
3. Івана Богослова (9 жовтня)  
4. Василя (14 січня)  
5. Іллі (2 липня)  

2

2

 Що є національним символом Польщі? 
1. двоголовий сокіл 
2. золотий тризуб 
3. білий орел 
4. гірська лань 
5. бурий ведмідь 

3
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 З якої слов’янської мови українці запозичили звертання «пане»? 
1. білоруської 
2. польської 
3. болгарської 
4. чеської 
5. македонської 

2
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 Слов’янська країна, яка входила  до складу Речі Посполитої: 
1. Болгарія 
2. Польща 
3. Росія 
4. Словаччина 
5. Сербія  

2
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 З чим пов’язане зародження слов'янської писемності? 
1. з діяльністю апостолів Павла і Іларіона 
2. з діяльністю «Руської Трійці» 
3. з діяльністю братів  Кирила та Мефодія 
4. з діяльністю Петра і Павла 
5. з діяльністю Шашкевича і Вагилевича 

3
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 Коли у слов’янських країнах відзначається День слов’янської писемності і культури? 
1. 8 березня 
2. 24 травня 
3. 17 серпня 
4. 13 жовтня 
5. 11 листопада 

2

7

 Назвіть  прізвище російського філолога, автора досліджень з мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства,  
міфології і фольклористики: 
1. І.  Бодуен де Куртене 
2. Ф.  Буслаєв 
3. Г . Ягич 
4. І.  Огієнко 
5. П. Шафарик 

2
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 Вставте пропущене слово. Адам Міцкевич – представник ...  літератури: 
1. чеської 
2. польської 
3. болгарської 
4. української 
5. російської 

2
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 Назвіть  прізвище чеського і словацького вченого, одного із фундаторів методу порівняльного вивчення слов'янських мов: 
1. Олександр Востоков  
2. Павло Шафарик 
3. Памва Беринда 
4. Іван Огієнко 
5. Агатангел Кримський 

2
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 Назвіть  прізвище чеського славіста,  який заклав основи наукової славістики: 
1. І.  Срезневський 
2. Й. Домбровський 
3. І.  Ягич 
4. І.  Огієнко 
5. О. Востоков 

2
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 Які мови входять до південної підгрупи слов'янських мов : 
1. польська, чеська, словацька, верхньолужицька 
2. українська,  російська, білоруська  
3. болгарська,  македонська, сербохорватська 
4. чеська, українська , болгарська 
5. польська, словацька, російська 

3
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 Назва столиці Чехії 
1. Брно 
2. Оломоуць 
3. Прага  
4. Пардубіце 
5. Карлові Вари 

3
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 Яка з перелічених ознак характерна для польської мови? 
1. наявність кличного відмінка 
2. наявність носових голосних 
3. акання, якання 
4. спрощення  в групі приголосних 
5. чергування голосних 

2
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 Які мови входять до західної підгрупи слов’янських мов? 
1. польська, чеська, словацька 
2. болгарська,  македонська, словенська 
3. українська,  російська, білоруська 
4. чеська, російська,  македонська 
5. словацька, російська, болгарська 

1
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 На якому алфавіті ґрунтується графіка чеської,  польської, словацької мов? 
1. на латинському 
2. на кирилиці 
3. на глаголиці 
4. на латинському і кирилиці 
5. глаголиці і кирилиці 

1
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 Столиця Польщі – це: 
1. Гданськ 
2. Лодзь  
3. Варшава  
4. Краків  
5. Люблін 

3
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 Українці струнку дівчину порівнювали з тополею, а яке  порівняння відоме в росіян? 
1. із смерекою 
2. із калиною 
3. із сосною 
4. з вербою 
5. з березою 

5
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 Які мови становлять східну підгрупу слов 'янських мов? 
1. болгарська,  македонська, словенська 
2. польська, чеська, словацька 
3. хорватська,  серболужицька, македонська 
4. словацька, російська, болгарська 
5. російська, українська, білоруська 

5

19

 Зачинатель нової української літературної мови 
1. Г . Сковорода 
2. Т. Шевченко 
3. П. Гулак-Артемовський 
4. І.  Котляревський 
5. Є.  Гребінка 

4
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 Яке значення має слово апріорі 
1. Без перевірки  
2. Негайно  
3. Повільно  
4. Цікаво  
5. Для довідки  

1
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 У якому рядку всі фразеологізми мають античне походження? 
1. друге пришестя; битися як птах у клітці; сізіфова праця  
2. олімпійський спокій; перейти Рубікон; лавровий вінок 
3. манна небесна; битися як горлиця; прокрустове ложе 
4. бісики в  очах грають; ахіллесова п’ята; бути на коні 
5. віддати пальму першості; Геркулесові стовпи; дрижаки хапати 

2
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 Котрі з фразеологізмів використовують на позначення часу? 
1. як рак свисне; як п'явка крикне 
2. як Мартин до мила, як на світ народився  
3. як мильна бульбашка,  хоч вовк траву їж 
4. прикусити язика п’яте через десяте  
5. сміятися на кутні світ за очі 

1
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 Яке значення має слово харизма 
1. Вираз обличчя  
2. Неприємна зовнішність  
3. Фізична вада  
4. Обдарування, внутрішня сила 
5. Вид одягу 

4
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 Автономна в межах лексико-семантичного поля сукупність лексем, об'єднаних спільною гіперсемою меншого ступеня 
узагальнення, ніж польова гіперсема, це 
1. Лексико-семантична група. 
2. Синонімічний ряд. 
3. Антонімічний ряд.  
4. Лексико-семантичне поле.  
5. Слова з прямим значенням.  

1
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 У якому варіанті всі слова написані правильно? 
1. Законний, прикордонник, височенний, віддалений 
2. Зацікавленність, височенний, довгожданий,  письменник  
3. Віниччина, страшенний, захоплений,  захоплення. 
4. Донечина, массовий,  тонна,  осінній. 
5. Шосе,  іновація,  рослинний,  роззброєнність.  

1
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 У котрому рядку немає помилок у написанні слів? 
1. Інтелігенський, піаністці,  частці. 
2. Пропускний, зап’ясний,  баластний.  
3. Компостний, хворостняк,  дилетантський. 
4. Цілістний,  прихвостні, щасливий.  
5. Обласний, об’їздний, доблесний 

3
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 Односкладним означено-особовим є речення 
1. Бережи честь змолоду. 
2. Ночвами моря не перепливеш. 
3. Лупайте сю скалу! 
4. Поспішайте творити добро! 
5. Щозміни норму виконуємо на сто відсотків. 

5
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 У котрих реченнях допущено помилку при розстановці розділових знаків при відокремлених узгоджених означеннях? 
1. В очах, ще мокрих від сліз малюється жах. 
2. Виснажений атаками й великими втратами,  ворог не витримав  раптового грізного натиску полку.  
3. Вражений небаченим видовищем, хірург прикипів до місця. 
4. Ясне сонце,  тепле й приязне, ще не встигло напекти землю. 
5. Довго стояла на дорозі в осінньому степу, зачарована тишею і привіллям. 

1
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 Односкладним неозначено-особовим є речення 
1. Батьків не вибирають . 
2. Нарешті ремонтують магістраль . 
3. Правди не сховаєш. 
4. Коней на переправі не міняють.  
5. З двох бід вибирають  меншу. 

2
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 Чоловічий рід мають усі іменники варіанта 
1. морок,  какаду, маестро,  ООН 
2. Баку,  продаж , столяр,  денді 
3. Борнео,  собака, аташе, Сибір 
4. суддя , перекладач,  путь, гімн 
5. хлоп’ятко,  козак,  інститут,  іній 

3
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 Складносурядним є речення 
1. Старенька жінка вносила соломки і, вся залита сяйвом золотим, чогось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед тим. 
2. Дорога зіп’ялась на невисокий перевал і круто збігла вниз по вапнистому білому схилу.  
3. То наближаючись, то віддаляючись, але не  стихаючи зовсім,  гуркотіло і гуркотіло два  трактори в полі. 
4. Холодні зірки мерехтіли в  темному небі,  і нескінченний Чумацький Шлях простягся у вічність. 
5. Народилося літо з дощів і холодних снігів , наполохано сіло в садочку під вишнею. 

4
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 Лише форму однини мають обидва іменники рядка 
1. вуглець, родовище 
2. щирість, прибуток 
3. селянство,  шляхта  
4. срібло,  пектораль  
5. артилерія, лейтенант 

3
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 До першої відміни належать усі іменники варіанта 
1. ясла, кума, площа, межа 
2. староста, хлоп’я , вулиця, кузня  
3. сестра,  воєвода, суддя , верба 
4. кенгуреня, душа, дорога, ріка 
5. жага, Лука,  чебуречна , миля 

3
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 До другої відміни належать усі іменники варіанта 
1. поріг,брокер,  день, тюль 
2. вікно,  пальто,  метро,  мило 
3. барліг, брат, курінь, путь 
4. хмарище, кіно, колесо, дерево 
5. буття, зайченя, волосся,  щастя  

1
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 До третьої відміни належать усі іменники варіанта 
1. вість, якість, куліш 
2. постать,  мати, Умань 
3. тінь, нежить,  гармонь 
4. повінь, осінь, біль 
5. печать,  лінь,  стиль 

2
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 До четвертої відміни належать усі іменники варіанта 
1. плем’я, полум’я,  ім’я 
2. сім’я, дитина,  курчатко 
3. маля, дівча, ластовенятко 
4. козеня,  курча,  слоненя 
5. тім’я, ведмежа, горнятко 

4
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 Закінчення  -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в  рядку 
1. кулінар,  снігур,  кобзар 
2. касир,  ковзаняр, актор 
3. ювіляр,  комар, столяр 
4. календар, жир, муляр 
5. цар, снігур, директор 

3
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 Закінчення  -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в  рядку 
1. кулінар,  снігур,  кобзар 
2. касир,  ковзаняр, актор 
3. ювіляр,  комар, столяр 
4. календар, жир, муляр 
5. цар, снігур, директор 

3
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 Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в  рядку 
1. Настю 
2. Миколо 
3. Дмитре 
4. Ольго 
5. Галинко 

1
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 Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 
1. Олексіївна, Ілліч  
2. Віталіївна,  Павлович 
3. Львівна, Григорович 
4. Адамівна, Аркадійович 
5. Хомівна,  Андрієвич 

5
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 Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 
1. Романівна, Григоріївна 
2. Савівна, Вячеславович 
3. Олексіївна, Олегович 
4. Миколаївна, Тарасович 
5. Василівна, Свиридович 

1
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 До якісних належать усі прикметники варіанта 
1. сучасний, чесний, громоподібний 
2. дідівський, лункий, приязний 
3. гостинний,  кольоровий, умілий 
4. давній, серйозний,  нагальний 
5. злісний, тижневий, терміновий 

4
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 До відносних належать усі прикметники варіанта 
1. докладний,  музейний, сіруватий 
2. систематичний, окремий, веселий 
3. колективний, заочний, біологічний 
4. триколірний,  прохолодний, річковий 
5. молочний,  комп’ютерний, голий 

3
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 За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка 
1. куля,  ґрунт 
2. плащ, груша 
3. пісок, вишня 
4. сіль, галузь 
5. вісь, мигдаль 

1
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 Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті 
1. ахіллесова п’ята 
2. дамокловий меч 
3. сізіфова праця 
4. прокрустове ложе 
5. авгієві стайні 

2
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 Форми ступенів порівняння  можна утворити від усіх прикметників рядка 
1. низький,  пресильний, дорогий 
2. визначний, лисий, удалий 
3. кароокий, молодий, красивий 
4. смачний, тонкий, ефективний 
5. бадьорий, гнідий,  хворий 

4
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 Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
1. більш глухий, найтемніший, найбільш вишуканий 
2. найвеличнішнй, наймалиновіший,  щонайгрізніший 
3. менш чистіший, менш стриманий, більш чуйний 
4. щонайгірший, найбільш сором’язливий, найстарший 
5. найбільш готовий, предобріший,  якнайцікавіший 

4
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 Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку 
1. зеленуватіший, найрідший,  найбільш дотепний 
2. найбільш весняний, найменш дзвінкий, молодший 
3. найбіліший,  щонайтоніший, найбільш кмітливий 
4. тривожніший,  легший від усіх, найбільш хворий 
5. малиновіший, найнадійніший, якнайближчий 

4
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 Виділене слово виступає займенником у реченні 
1. Від одного удару дерево не падає. 
2. Одна ластівка не робить весни. 
3. Один день блисне,  а сім днів кисне. 
4. Одним колесом не поїдеш. 
5. Одні очі і плачуть,  і сміються. 

5
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 Усі займенники є особовими в рядку 
1. мене, тобою, собі,  нам 
2. вами,  них, йому, наш 
3. тобі, нас, мене, нього 
4. тебе, вони, кого, ними 
5. нами, мого,  вам,  йому 

3
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 Присвійний займенник виділено в кожному рядку,  ОКРІМ 
1. врахувати його побажання 
2. схвалити мою пропозицію 
3. запросити його на спектакль 
4. ваше ставлення до гостей 
5. наша співпраця триватиме 

3
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 Дієсловами є всі слова рядка 
1. форсувати,  замовлений, збалансували 
2. заощадивши, капітально, виплатити 
3. зараховано, домовлені, депозитний 
4. перерахунок, капіталізувати,  зберіг 
5. відмовлятимуся, внесок, заблоковано 

1
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 Інфінітив є в реченні 
1. Дивлюсь я на небо та  й думку гадаю 
2. Казати правду треба вчасно і невчасно. 
3. На сонці ясени горять, спадають ягоди з шовковиць. 
4. Небо червоніло й жовтіло,  ніби облите золотом, облите жаром. 
5. Я візьму тебе на крила з цього озера тісного, що деревами закрито і закуто в береги 

2
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 Усі дієслова доконаного виду в  рядку 
1. підмінити, писати,  розкидати 
2. сказати, скласти, проймати 
3. передати, говорити, скоротити 
4. попереджати,  спочити,  випекти 
5. вивчити,  зібрати, вдуматися 

5
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 НЕПРАВИЛЬНО утворено форму 3 особи множини дієслова 
1. будувати — будують 
2. бачити — бачать 
3. пекти — печуть 
4. хотіти — хотять  
5. носити — носять  

4
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 Закінчення  -уть (-ють)  у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка 
1. боятися, молоти 
2. вибачити, кликати 
3. возити, в’язати 
4. охрестити, напоїти 
5. хотіти, полити 

5

57

 Закінчення  -ать (-ять) у 3 особі множини мають обидва дієслова рядка 
1. сваритися, бачити 
2. платити, плакати 
3. водити, боротися 
4. славитися, лизати 
5. колихати, сходити 

1

58

 Дієприкметниками є всі слова  рядка 
1. зніяковілий, змужнілий, існуючий 
2. упорядкований, виконувана, в’ялий 
3. пом’якшений,  м’який,  зм’якшений 
4. працьовитий, працюючий, опрацьований 
5. дрібненький,  здрібнілий, подрібнений 

1

59

 За допомогою суфікса -ачи (-ячи) утворяться  дієприслівники від обох дієслів рядка 
1. клеїти, боротися 
2. ловити, стелити 
3. стояти,плакати 
4. сипати,  лежати 
5. кричати, колоти 

2

60

 Дієприслівниковий зворот ужито в  реченні 
1. Тепер, співаючи, дівчата тією стежкою ідуть. 
2. Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою і потисла козакові руку. 
3. Незважаючи на втрати,  настрій у бійців був  піднесено войовничий. 
4. Він не стогнав,  він умирав  стоячи і не знав,  що так умирають у легендах. 
5. З Ташані густою хвилею котилася пара, затоплюючи троянівську долину.  

5
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 Правильно розставлено розділові знаки в  реченні 
1. Сонце примкнувши вії, уже спускалося на землю. 
2. Безлюдна вуличка причаїлась,  дрімала мигаючи вогниками 
3. Шатро небес, розкинувши над світом, стояла ніч. 
4. На краю обрію ледве, виступаючи з вечірньої мли, маячіє місто. 
5. Сиділи руки поскладавши, для них все празники були. 

4
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 Числівниками є всі слова рядка 
1. три, третій, третина, троє 
2. десять , десяток,  десятеро, десята  
3. два,  двійко, двоє, обидва 
4. семеро,  сімка,  сьомий,  сім 
5. четверо, чотири, чверть , четверті 

3

63

 Допущено помилку у відмінюванні числівника 
1. п’ятдесяти двох 
2. дев’яноста сьома  
3. на сімдесяти шести 
4. двадцятьма чотирьома 
5. дев’ятьомастами сорока 

4

64

 Правильною є відмінкова форма числівника 
1. чотириста вісімдесятьох п’яти 
2. чотирьохсот восьмидесята двох 
3. чотирьомстам восьмидесяти двом 
4. чотирьомастами вісімдесятьома двома 
5. (у) чотирьохстах вісімдесяти двох 

5

65

31 липня 2020 р. Страница 5 из 39



 Правильною є відмінкова форма числівника 
1. вісімсот п’ятдесяти трьох 
2. вісьмастами п’ятдесятьма трьома 
3. восьмисот п’ятидесяти трьох 
4. вісьмомстам п’ятдесятьом трьом 
5. восьмистах п’ятдесятьох трьох 

2
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 Простий підмет ужито в реченні 
1. Чумацький Шлях освічує дорогу від Криму до Києва.  
2. Крізь щілину пробивається кілька сонячних променів . 
3. Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат.  
4. Оця реальна мить вже завтра буде спомином. 
5. Стежкою наближалися дві молодиці.  

4
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 Складений дієслівний присудок ужито в  реченні 
1. Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий.  
2. Золоточубий вересень  прийшов позолотити дерева. 
3. Життя  стає радістю для кожного у рідному краю. 
4. Хмари починають темніти,  стають синьо-чорні. 
5. Боятися  смерті — на світі не жити. 

4
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 Однорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)  
1. Надворі пахне молодим осокорячим листям. 
2. Сині зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом.  
3. Під осінніми високими зорями затихають оселі. 
4. У гарячий літній день ліс на горах сяє а в долинах чорніє. 
5. Сльози радості збігають  по чисто виголених худих щоках. 

2
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 Перед однорідними членами треба поставити двокрапку,  а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущено)  
1. Оцих тополь  приречений кортеж довічно супроводить Україну і традиційні верби і калина все батьківське але й 
синівське  теж! 
2. Луки і ліси під пензлем осені барвисто немов шедеври пейзажиста горять на виставці краси.  
3. І те повітря і покручені лози і зів’яла трава усе це мимохіть нагадувало їй щасливі хвилини життя . 
4. Усяке птаство як-от деркачів  перепілок куликів курочок можна було викосити косою в  траві. 
5. Річки трава дерева птахи люди усе навколо сповнене весняної пружної нестримної сили.  

4
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 У якому рядку неправильно подані  в ідповідники 
при пере кладі? 

3 .  испытывать затруднения –  зазнав ати  труднощів ; коренным  
образом – докор інно; открепительный талон –  відкріпний  т алон ; 
лишаться  сил –  знесилюватис я 1 . беглый  обзор  – поверховий  огляд ; замедлять темпы – 

сповільнюва ти  темпи ; избежать опа сности  –  уникнути  
небезпеки 

4 .  полезные ископаемые – корисні копалини; отв ергнуть требова ние 
–  відхилити  вимогу; злоупотреблять дов ерием – зловживати довірою 

2 . благодарю Вас –  дякую  Ва с; исключительные законы 
–  виключні закони ;  попада ть в безвыходное полож ение 
–  попадати в скрутне становище  

5 .  заключить догов ор  –  укласти договір ; внушать  дов ерие – 
викликати довіру;  подавляющее большинство  – переваж на більшість 

 

2
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 У якому рядку неправильно подані  в ідповідники 
при пере кладі? 

3 . кв артира со  всеми  удобст вами  –  квартира з усіма вигодами;  
в ещественные  доказатель ства –  речов і докази ;  комментарии  излишни – 
коментарі  зайві  1 . существенное слово  – суттєве слово;  личный  

пример –  особовий  приклад; любой  вопрос – любе 
питання 

4 . неодобрительная оценка – несхв альна оцінка; попокупать в розницу 
–  купувати  вроздріб;  без  всяких  оснований  – без жодних  підстав 

2 . кос венный  в опрос – непряме запитання;  
многоговорящий в згляд – промовис тий погляд ; 
вступитель ный  взнос –  вступний  вне сок  

5 . межотраслевая  коопера ція – міжгалузева кооперація;  
платеже способный  покупате ль – платоспроможний покупе ць; 
искусс твенный  св ет –  шт учне світло 

 

1
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 У якому рядку неправильно подані  в ідповідники при  перекладі?  3. в  лучшие в ремена – за кращих часів; денежны й 
оборот – грошовий обіг ;  к  удивлению  – на диво  1 . следующий в опрос –  сл ідуюче питання;  бывшие выпускники – 

бувші випускники ;  легальное полож ение – легальне положення  
2 . выборные органы  – виборні органи; ложное предста вле ние –  
неправильне уявлення;  бежать от воспоминаний –  уникати спогадів  

4. в озместить убытки – відшкодувати  збитки ; 
железнодорожное направление –  залізничний напрям; 
значительное большинств о – переважна більшість 

5 . беда стряслась – лихо спітк ало ;  ветреное поведение – легков ажна поведінка;  в ести  переписку  –  листув атися. 
 

1
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 У якому рядку неправильно подані  в ідповідники при  перекладі?  3. взаимное уваж ение – взаємопов ага;  держ ать при  себе 
– тримат и при  собі;  жалобная книга – книга скарг 1 . в  образцовом состоя нии – у зразковому  стані ; за неимением 

данных – через  брак  даних;  настойчивая  просьба – наполегливе 
прохання 

4. имеется в  продаже –  є у продажу;  как  обстоят дела – 
як  Ваші справи;  место назначе ния  – місце призначення  

2 . возникло подозрение – виникла підозра; заключить в скобки  – 
заключити в дужки ;  надле жащие меры –  належні  міри  

5. наследственное владе ние –  спадков е в олодіння; 
облечь доверием – наділити довірою;  обнаружить 
пропажу –  виявити пропажу 

2
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 У якому рядку неправильно подані  в ідповідники при  
переклад і? 

3 . отпускная цена – в ідпускна ціна;  переложить 
отв етственность –  перекласти в ідповідальність 

1 . ты  очень заблуждаешь ся –  ти дуже заблуждаєшся; купить  
новую  посуду –  придбати  нов у посуду; мощный дв игате ль – 
мощний  дв игун  

4 . побочный промысел – побічний  промисел ; подлежать 
рассмотре нию  – підлягати розгляду; расходные материалы  – 
в итратні матер іали 

2 . не давать покоя – не давати  спокою;  неподчинение властям – 
непокора владі ;  отнестись с похвалой  – похвально  відгукнутися 

5 . расторгнуть догов ор –  роз ірвати  угоду;  слаба я надежда – 
мала надія;  потребов ать объяснения –  зажадати  пояснення 

 

1
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 У якому рядку порушено логічність мовлення? 
1. висока скеля , лагідний характер, правильне рішення 
2. моя власна думка,  місяць травень,  страшно гарний 
3. дуже білий, більш високий,  кращий від усіх 
4. власне переконання, моя біографія,  дещо грубий 
5. колишній студент, наступна зупинка,  бути на видноті 

2
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 Визначте рядок,  у якому порушено точність мовлення: 
1. цитатний план 
2. федеральний уряд 
3. стальний стрижень  
4. старий фасон 
5. дружний колектив 

3
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 У якому рядку порушено логічність мовлення? 
1. Господар зібрав гарний урожай антонівки. 
2. Наталя чекала темноти і коли всі поснуть. 
3. І вдень, і вночі мчать поїзди.  
4. Це дуже здібний і перспективний студент. 
5. Редакція газети оголошує конкурс на кращий твір у жанрі фейлетону. 

2
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 У якому рядку порушено правила евфонії? 
1. видатний вчений,  золото і срібло,  ходила  би 
2. дощ  і вітер, діти й онуки,  бути у Львові 
3. світло й темрява,  місяць і зорі, правда й кривда 
4. сміх і сльози, сини й доньки, відпочивати у святкові дні 
5. у чисту воду, Київ  і Харків , зустрітися у сквері 

1
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 Визначте рядок,  у якому порушено точність мовлення: 
1. цитована праця 
2. федеративна республіка 
3. стержень  економічної політики 
4. давні приятелі 
5. плинність кадрів  

3
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 У якому рядку допущено помилку при утворенні форми кличного відмінка? 
1. Вікторе, Назаре, Наталю, Насте,  Юрію 
2. Олегу, бабусю,  Олю,  Ольго, Микито 
3. Олеже, Василе, хлопче, лікарю, товаришу 
4. Інно, Маріє, мудрецю, завідувачу,  стороже 
5. Ганно, дівчино,  матусю,  Віталію 

3
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 У якому рядку зустрічаються  словосполучення , що мають порушення  правил евфонії? 
1. представлено в усному мовленні; ознайомлення зі звітом; бути в іншій ситуації 
2. починається зі слова , флагман у справі, брати участь у проектах 
3. прийшов  в вівторок; є і інші помилки; спитав зі страху 
4. надрукував у газеті; позичив зо дві сотні, включити у фінансовий звіт 
5. один зі слухачів , жити у Львівській област і; досягнення у тваринництві 

3
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 У якому рядку є неправильно підібране пояснення до запозиченого слова? 
1. бібліотека – приміщення для зберігання книг; лірика – один із трьох родів словесного мистецтва; синус – одиниця виміру 
2. гідропоніка – вирощування рослин у розчинах,  без грунту; біоніка – напрям кібернетики; біржа  – установа , у якій 
здійснюється купівля-продаж  цінних паперів  
3. статус-кво – рішення; акція  – дія , спрямована на досягнення певної мети; журі – група спеціалістів, що присуджують 
нагороди 
4. какофонія – сумбурне нагромадження звуків; нігіліст – людина, що негативно ставиться до всього загальновизнаного; 
обертон – ряд додаткових тонів, що виникають при звучанні основного тону. 
5. опонент – супротивник у суперечці; калим – викуп за наречену; навігація – мореплавство, судноплавство 

3
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 У якому рядку відмінкова форма прізвища, імені або імені по батькові помилкова? 
1. Процишина Артема Гнатовича 
2. Горяченком Лук’яном Любомировичем 
3. Глоджикурку Остапа Гордійовича 
4. Невінчаної Ірини Макарівної 
5. Романишиним Віталієм Васильовичем 

4
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 У якому реченні правильно вжито числівники на позначення часу? 
1. Я повернулася додому в  дві години. 
2. Я встав  у сім годин ранку.  
3. Об одинадцятій годині від’їжджає сестра. 
4. З десятої до одинадцяти годин у магазині технічна перерва. 
5. Без десяти хвилин дев’ять він вийшов із дому. 

3
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 У якому реченні немає помилки,  пов’язаної із формами керування? 
1. Інженери дільниці не здійснювали потрібного керівництва і контролю за цією роботою.  
2. У розділі йдеться про догляд, експлуатацію, регулювання і ремонт  електрообладнання.  
3. Держава повинна дбати про школи та лікарні. 
4. Чи не хворіє Володимир зірковою хворобою? 
5. Багато зусиль було затрачено для того, щоб навчитися витягувати скляні волокна із розплавленої скломаси.  

3
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 У якому реченні немає помилки,  пов’язаної з уживанням однорідних членів речення? 
1. Бойко пояснив,  що ці внутріпартійні тертя можуть вплинути як на становище  самої Партії регіонів, так і її лідера.  
2. Це інфекційна хвороба органів влади, подолати яку не можна, а лише мінімізувати.  
3. Громадяни,  що мають пільги за  професійною ознакою (судді, прокуратура,  вчителі тощо) , користуються  продовженою 
відпусткою.  
4. Навколо озера росли кущі й верби.  
5. Акваріуми зараз можна побачити у багатьох установах: лікарні, дитячі заклади, офіси.  

4
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 У якому реченні немає помилки,  пов’язаної із використанням дієприслівникових зворотів? 
1. Приїхавши до Києва,  батько так і не зміг зустрітися  з донькою.   
2. Роботи на верстаті виконуються,  використовуючи одночасно обидва вали.  
3. Приймаючи закон у першому читанні, депутатами ще не були враховані усі пропозиції від комісій. 
4. Читаючи сьогоднішню газету, нами була відмічена  нова інформація  про долю місцевого водогону. 
5. Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись.  

1
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 Нормативним є наголос у всіх іменниках рядка: 
1. інспе?ктори, смужки?, прибі?чники, пробки? 
2. інспе?ктори, сму?жки,  прибі?чники, про?бки 
3. інспе?ктори, сму?жки,  прибічники?, про?бки 
4. пізнання?, запита?ння, обладна?ння 
5. пізна?ння , запи?тання, обла?днання 

2
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 У якому рядку всі іншомовні слова наголошено правильно? 
1. мілі'метр, сепарати'зм, демокра'т ія,  альтруї 'зм 
2. аристокра'тія,  альтруї'ст, спелео'лог,  кіно'лог 
3. феноме'н, технократі 'я, асимілюва'ти, девальва'ція 
4. Га'млет, Дарвін,  Ді'ккенс, Теккере'й 
5. технократі'я,  аристократі'я, партократі'я, демократі'я 

2

90

 У якому рядку є помилки в узгодженні прикметників з іменниками? 
1. велика мозоль, прозорий тюль, розкішна вуаль, темний профіль, зубна  біль 
2. мовний покруч, підла  фальш, чорний грач,  чудова мить,  гіркий жаль 
3. висока честь,  підла напасть,  виноградна парость, вічна пам’ять, нічна постать 
4. велика повінь, срібна паморозь, сьогоднішня урочистість,  голуба далечінь,  важкий кір 
5. вчений ступінь, запашне рагу,  чорна туш,  далека путь, неповторна гнучкість  

1

91
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 У якому рядку є помилки в узгодженні прикметників з іменниками? 
1. коротке ревю,  високий аташе, старе  галіфе, елегантна фрау 
2. мамин протеже, вузьке каное, картопляне пюре,  смачне какао, свіжа салямі 
3. високий портьє,  скупе рантьє,  вродлива міс, мальовниче Капрі,  отруйне цеце 
4. шовкове кашне, урочисте віче, тепле Сочі, швидка колібрі,  великий шимпанзе 
5. молода кольрабі, хутряне боа,  рожевий фламінго, азартне шоу 

3

92

 У якому рядку є випадки неправильного вживання прийменників? 
1. він зробив це за наказом директора; за бажанням слухачів програму повторено; одержати гроші по рахунку; проректор по 
науковій роботі 
2. я прийшов до вас у справі; розмовляти українською мовою; думати про навчання 
3. кіоск для продажу проїзних квитків; комісія для укладання резолюції 
4. не зустрітися через непорозуміння; після завершення зустрічі; змагання з бігу 
5. прийом у вівторок; працювати за змінним графіком; зупинка на вимогу 

1

93

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. робітниче середовище; робочий орган; роботящий чоловік 
2. ступінь  досконалості; степінь числа 
3. розумна діяльність; розумова політика 
4. систематичний контроль; системний характер; систематизована інструкція 
5. галаслива компанія; вдала  кампанія 

3

94

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. цитатний конспект; цитований твір 
2. формувати закони; формулювати уряд 
3. наукова уява; загальне уявлення  
4. декоративний живопис; декораційна майстерня 
5. організаторський хист; організаційні питання 

2

95

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. генеральна репетиція; генеральська дружина 
2. тилова стіна; тильна служба 
3. мармуровий пам’ятник; писемна пам’ятка 
4. вислухати скаргу; заслухати повідомлення  2

96

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. фанатична вдача; фантастична істота 
2. вирішення проблем; серйозне рішення 
3. споживацький принцип; споживчий попит; споживний продукт 
4. політичний стан; становище бюджету 
5. стилізований зразок; стилістичний потенціал; стильова риса 

4

97

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. рекомендаційний лист; рекомендований адвокат 
2. правовий статус; статут внутрішньої служби 
3. рідкий розчин; рідкісна знахідка 
4. редакторська колегія; редакційна правка 
5. расова дискримінація; расистська політика  

4

98

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. дійовий вплив; діючий орган; діяльний директор 
2. діалектний вислів ; діалектологічний збірник; діалектичний зв’язок 
3. перекладацька праця ; перекладна поезія 
4. друкований текст; логічний тест 
5. фамільна лексика; фамільярна професія 

5

99

 У якому рядку наведено неправильні словосполучення з паронімами? 
1. трагедійний актор; трагічний стан 
2. холодильний агрегат; холодний пісок; холодовий подразник 
3. економічний пристрій; економна ситуація 
4. цегельний завод; цегляний поріг; цеглястий колір 
5. цільне  молоко; цілісний проект 

3

100

 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова АМБАСАДА: 
1. підприємство 
2. засідка 
3. розвідка 
4. комісія  
5. посольство 

5

101

 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ПЕРМАНЕНТНИЙ: 
1. разовий 
2. припущений 
3. тимчасовий 
4. постійний 
5. давній 

4

102

 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ІНДИФЕРЕНТНИЙ 
1. схвильований 
2. чутливий 
3. розбурханий 
4. байдужий 
5. невідомий 

4

103

 Із п’яти наведених слів виберіть синонім до іншомовного слова ПРЕРОГАТИВА: 
1. помилка 
2. перемога 
3. перевага 
4. допомога 
5. рішення  

3

104
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 У якому реченні неправильно вжито слово «об’єм»? 
1. Об’єм повітря збільшується під час нагрівання. 
2. Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів.  
3. Підрахувати об’єм випуску промислової продукції.  
4. Для оптимізації транспортування  продукції треба визначити об’єм вагона. 
5. Об’єм кулі значно змінився. 

3

105

 У якому рядку є лексичні помилки? 
1. уживаний,  врешті-решт , шкідлива звичка,  страйк 
2. на протязі дня, оголошення,  ліки, каплі 
3. надіслати поштою, пояснювальна записка 
4. дотримуватися дистанції,  розпочати роботу 
5. взявся до роботи, з інших підрозділів  

2

106

 У якому рядку немає лексичних помилок? 
1. зустрічна полоса, зробити щеплення 
2. мраморний пам’ятник,  лезо для  гоління 
3. дитяча площадка, довіреність на машину 
4. згідно з наказом,  усі охочі 
5. другим разом, змінюються  одна за другою 

4

107

 У якому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовним словом? 
1. автентичні джерела 
2. перманентний рух 
3. кінцева преамбула 
4. рентабельне підприємство 
5. відомий рефері 

3

108

 Що в  українській літературній мові означає слово «заказати»? 
1. наказати виконати що-небудь 
2. замовити 
3. заборонити 
4. почати говорити 
5. відмовити 

3

109

 У якому рядку вжито слово, яке не  можна поєднати зі словом «знімати»? 
1. пальто 
2. кіно 
3. квартиру 
4. з вішака 
5. з полиці 

3

110

 Яке з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом «рахувати»? 
1. до ста 
2. за доцільне 
3. що так буде краще 
4. правильним 
5. виконаним 

1

111

 У якому рядку подано словосполучення  без тавтології та плеоназму? 
1. перспектива на майбутнє 
2. у січні місяці 
3. виконати роботу 
4. моя власна думка 
5. забезпечення безпеки 

3

112

 У якому рядку немає порушень дієслівного керування? 
1. звернутися  за адресом, не вивчити формулу 
2. зраджувати принципи, гуляти по вулицям міста 
3. хворіти на грип, постачати товар 
4. навчати математиці, знеболювальні ліки 
5. працювати по сумісництву, по нашій ініціативі 

3

113

 У якому рядку правильно скоординовано підмет із присудком? 
1. Я з друзями ходили в  музей. 
2. У Львівській політехніці навчаються  велика кількість студентів. 
3. Виставка-продаж  виправдав очікування загалу.   
4. УПА засвідчила приклад нескореності та  свободи. 
5. Більшість студентів, аспірантів , викладачів прийшла на мітинг.  

4

114

 У якому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів  речення? 
1. Запрошуємо на роботу провізорів, фармацевтів  та працівників з медичною освітою.  
2. В асортименті мучні вироби: крупи,  макарони,  сири. 
3. Продаємо вітчизняне та імпортне взуття.  
4. Надішлемо Вашу кореспонденцію, буклети, листівки тощо фізичним особам.  
5. Пропонуємо екскурсії по Львову та Україні. 

3

115

 У якому рядку всі слова утворено правильно? 
1. провокаційний, паркування , виставковий 
2. закупочний, шифровка , гальмівний 
3. роздруковка, треніровка, перевірка 
4. планіровка,  підсказати, приказати 
5. путівка,  пожарник, обвинувачення 

1

116

 У якому рядку всі слова утворено за українськими словотвірними нормами? 
1. належність до партії, зізнався у скоєному,  постачальник зброї 
2. панівна думка, розприділяти премії,  провокуючий метод 
3. робити за привичкою, досвідчений далекобійник, оздоблювальні матеріали 
4. відомі київляни,  данський уряд, кулеподібний виріб 
5. копіююча техніка,  співставляти факти, гра в шахи 

1

117

31 липня 2020 р. Страница 9 из 39



 У якому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників? 
1. Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи,  двохсот сімдесяти двох 
2. Д.в.  трьомстам дев’яноста двом,  ста двом,  нулю цілим вісьмома десятими 
3. О.в . трьомастами п’ятдесятьма сьома,  сорока чотирма, дев’яноста  вісьма 
4. М.в. на чотирьохстах шестидесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи 
5. Р.в. сто дев’яноста чотирьох, семисот дев’яносто чотирьох, двохсот семидесяти п’яти 

3

118

 У якому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками? 
1. два будинки, чотири листи,  півтора тижня 
2. із двадцять четвертим серпня,  дві сьомі метра, три львів’янина  
3. чотири корпуса , двадцять сім кілограм, тридцять три номери 
4. три пенсіонери, два з половиною сантиметра,  півтори гривні 
5. три гектара,  два грузини, півтора параграфа 

1

119

 У якому рядку немає мовностилістичних помилок? 
1. На зустріч із кандидатом прийшли 33 студента.  
2. Я записалася на трьохмісячні мовні курси. 
3. Щиро вітаю Вас із Першим вересня.  
4. Усім стам двадцятьом шістьом студентам було роздано індивідуальні завдання. 
5. Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою.  

3

120

 Спільні ознаки для всіх мов називаються: 
1. членування 
2. семіотика 
3. інтеграція 
4. універсалії 
5. дериватологія 

4

121

 Наука, що концентрує свою увагу на мовленні людей із відхиленнями у психіці,  називається 
1. психолінгвістика 
2. етнолінгвістика  
3. нейролінгвістика 
4. інтерлінгвістика 
5. паралінгвістика 

3

122

 Хто є засновником біологічного напряму в мовознавстві? 
1. Ф.  де Соссюр 
2. А. Шлейхер 
3. І.  Бодуен де Куртене 
4. А. Штейнталь  
5. Єжи Кирилович 

2

123

 Автором дослідження  «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину» є: 
1. В.  Гумбольдт  
2. І.  Павлов  
3. О. Потебня  
4. Ч.  Дарвін 
5. Ф.  Енгельс 

5

124

 Тезу про нерозривність мови і мислення першим почав стверджувати: 
1. Ф.  де Соссюр 
2. В.  Гумбольдт  
3. І.  Бодуен де Куртене 
4. Б . Грінченко 
5. М.  Кочерган 

2

125

 Які статті не розглядає Паризьке лінгвістичне товариство? 
1. про розвиток суспільства 
2. про походження  людини 
3. про виникнення слів 
4. про походження  мови 
5. про класифікацію мов світу 

4

126

 Хто вважає, що у людини є ген мови? 
1. Ф.  Енгельс 
2. Ю . Овчинніков 
3. В.  Гумбольдт  
4. І.  Бодуен де Куртене 
5. Б . Грінченко 

2

127

 Суть гносеологічної функції мови полягає в тому, що мова – це 
1. засіб ототожнення людини в межах певної спільноти 
2. засіб номінації усього пізнаного людиною 
3. засіб пізнання світу і збільшення знань про нього 
4. знаряддя створення певних літературних цінностей 
5. засіб спілкування 

3

128

 Яка функція  мови полягає у звертанні на себе уваги, підготовці співрозмовника до сприйняття  інформації? 
1. апелятивна  
2. фатична 
3. динамічна 
4. комунікативна 
5. когнітивна 

2

129

 Які мови називаються мертвими? 
1. які перестають вивчати 
2. які перестають обслуговувати суспільство 
3. які мають менше тисячі носіїв 
4. які не мають статусу державної у певному суспільстві 
5. які вирішили вважати мертвими ООН та ЮНЕСКО 

2

130
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 Залишки переможеної прийшлої мови у структурі місцевої мови – це.. . 
1. адстрат 
2. субстрат  
3. піджин 
4. суперстрат 
5. креольські мови 

4

131

 Диференціація мов – це 
1. утворення з однієї мови кілька споріднених мов 
2. утворення однієї мови із кількох споріднених мов 
3. зовнішні причини мовних змін 
4. взаємодія мовних систем в  умовах білінгвізму 
5. розділ мовознавства,  який вивчає походження мов 

1

132

 Диглосія – це. ..  
1. наддіалектний різновид загальнонародної мови 
2. взаємодія двох мов в  умовах білінгвізму 
3. найменший діалектний різновид мови 
4. функціонально-розмежоване використання в писемній сфері двох мов 
5. протиріччя, які зумовлюють саморозвиток мови 

4

133

 Есперанто створив 
1. Р.  Декарт 
2. Есперсен 
3. М.  Юрків 
4. Л.  де Бофрон  
5. Л.  Заменгоф 

5

134

 Письмо виникло. .. 
1. не більше 2 тис. років тому 
2. не більше 2 млн.  років  тому 
3. не більше 10 тис. років тому 
4. не більше 1 млн.  років  тому 
5. не більше 6 тис. років тому 

5

135

 Яке письмо було початковим для більшості сучасних алфавітів? 
1. болгарське 
2. латинське 
3. грецьке 
4. вірменське 
5. грузинське 

3

136

 На основі піктографії виникло . .. 
1. фінікійське письмо 
2. малюнкове письмо 
3. фонографічне письмо 
4. ідеографічне письмо 
5. силабічне письмо 

4

137

 До якої групи належить китайська мова? 
1. флективних 
2. полісинтетичних 
3. ізолюючих 
4. аглютинативних 
5. інкорпоруючих 

3

138

 До малопоширених належать  мови 
1. які функціонують на території лише однієї держави 
2. які нараховують менше 1 млн. носіїв  
3. якими спілкуються  в окремих регіонах різних країн 
4. які поширені в африканських країнах 
5. які нараховують більше 1 млн. носіїв 

2

139

 Яка мовна сім’я найбільш чисельна? 
1. індоєвропейська  
2. семіто-хамітська 
3. дравідійська 
4. тюркська 
5. угро-фінська 

1

140

 Якщо Ви не розчули ім’я людини,  з котрою Вас щойно познайомили: 
1. варто просто не звертатися до неї на ім’я 
2. ні в  якому разі не перепитувати ще раз, бо це безтактно і образливо для  нового знайомого 
3. необхідно попросити вибачення і ще раз запитати ім’я у нового знайомого чи посередника знайомства  
4. непомітно перепитати ім’я  у людини, що вас познайомила  
5. робити вигляд, що почули ім’я, і продовжувати розмову 

3

141

 Коли під час ділової зустрічі приєднується хтось новий, то: 
1. голосно називають його ім’я та прізвище, далі кожний із присутніх сам простягає йому руку і представляється  
2. він сам представляється усім присутнім 
3. його не  представляють , аби не зривати зустріч 
4. він пошепки повинен назвати своє ім’я, коли займе своє місце  
5. про нього мають сказати у зручний момент зустрічі 

1

142

 1 . звертання 
2 . зауваження  
3 . прохання 
4 . вимога 

Мож е стояти на початку,  в середині і в кінці речення. 
Воно  відокремлюється комою  чи знаком  оклику,  я кщо  стоїть 
на початку речення;  комами  з обох боків, я кщо сто їть у 
сере дині  речення; й  комою  в ід  попередніх слів, якщо  стоїть у 
кінці речення це : 5 . пропозиція 
 

1

143
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 Стандартне привітання у розмові з незнайомою людиною може бути : 
1. Здоров  був! 
2. Привіт! 
3. Доброго дня! 
4. Радий тебе бачити 
5. Скільки літ,  скільки зим! 

3

144

 У листах-відмовах часто використовуються такі вирази: 
1. ви нам не підходите 
2. вибачте, але у вас немає досвіду 
3. вибачте, у вас немає відповідної освіти 
4. дуже шкода,  але ми не можемо задовольнити ваше прохання  через цілу низку причин… 
5. ми не займаємося розглядом таких заяв 

4

145

 Тема електронного листа – це: 
1. короткий опис змісту повідомлення 
2. опис мети повідомлення 
3. опис настрою 
4. у темі пишеться  вітання 
5. у темі зазначається  прохання 

1

146

 На конверті повторюють адресу отримувача листа , починаючи: 
1. «Куди», а потім зазначають «Кому» 
2. не зазначають «Кому» та «Куди» 
3. «Кому», а потім указують «Куди» 
4. у будь-якій послідовності 
5. зазначають тільки «Куди» 

3

147

 Починати листа необхідно з: 
1. викладення аргументованих вимог адресанта 
2. ввічливої форми звертання  
3. опису фактів та подій 
4. підпису 
5. висвітлення мети листа 

2

148

 Згідно з етикетом, у який час (період) краще зателефонувати, якщо справа не термінова? 
1. у будь-який час 
2. близько обідньої години 
3. зранку,  до 9 год 
4. з 9 до 21 год 
5. увечері,  після 21 год 

4

149

 Як краще одразу повідомити тому, хто телефонує, що маєте обмаль часу на розмову? 
1. говоріть 
2. говоріть коротко 
3. говоріть, я поспішаю 
4. я не маю часу на розмову 
5. у мене дві хвилини на розмову,  слухаю 

5

150

 Першою наукою, що розвивалася у формі теоретичного знання, стала 
1. математика 
2. філософія 
3. історія 
4. археологія 
5. поетика 

1

151

 Якщо висновок базується  винятково на основі попередньо наведених доказів,  то використано прийом 
1. порівняння  
2. індукції 
3. синхронії 
4. зіставлення 
5. дедукції 

5

152

 Якого року було створено Інститут української наукової мови? 
1. 1933 
2. 1921 
3. 1953 
4. 1991 
5. 2000 

2

153

 Короткий виклад змісту наукового дослідження – це: 
1. реферат 
2. тези 
3. стаття 
4. анотація 
5. дисертація  

1

154

 Публічна або письмова презентація власного дослідження – це 
1. стаття 
2. захист 
3. дисертація  
4. апробація 
5. конференція  

4

155

 Скільки друкованих знаків містить авторський аркуш? 
1. 24 
2. 24 тис. 
3. 40 тис. 
4. 2 тис.  
5. 3 тис.  

3

156
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 Універсальна десяткова класифікація,  що об’єднує всі галузі знань у єдиній універсальній структурі із загальною 
десятковою нумерацією, – це 
1. публікація 
2. стаття 
3. тези 
4. УДК 
5. друкований аркуш 

4

157

 Коротка анотація нових положень, запропонованих спеціалістом, міститься  у  
1. теоретичному значення роботи 
2. практичному значення  роботи 
3. науковій новизні 
4. апробації 
5. методах 

3

158

 Однією з основних ознак наукового стилю викладу є 
1. емоційність 
2. абстрагованість  
3. експресивність 
4. комунікативність 
5. стислість 

2

159

 Що у запропонованій композиці ї наукової роботи є зайвим?  
1. титульний лист 
2. зміст 
3. вступ 
4. рецензія 
5. висновки 

4

160

 При виголошенні промови не варто: 
1. вітатися  
2. прощатися 
3. представляти себе 
4. використовувати сленг 
5. апелювати до досвіду слухачів  

4

161

 Спеціаліст,  який готує промови, називається: 
1. іміджмейкер 
2. стиліст 
3. спічрайтер 
4. оратор 
5. диктор 

3

162

 Публічна мова – це 
1. мова, адресована широкому загалу 
2. систематизована сукупність мовних засобів  граматичного, лексичного та фонетико-орфоепічного рівнів 
3. писаний текст за законами риторики 
4. теорія ораторського мистецтва 
5. закономірне, мотивоване змістом і задумом розміщення всіх частин виступу 

1

163

 Найменша  друкована наукова праця, у якій викладено певну інформацію про результати дослідження, – це 
1. науковий журнал 
2. стаття 
3. тези 
4. апробація 
5. курсова робота 

3

164

 Дискусійні статті спрямовані на 
1. інформування  про нові результати дослідження 
2. аналіз окремих фактів 
3. зіставлення мовних явищ 
4. всебічний аналіз фактів  
5. вирішення або обговорення спірних питань 

5

165

 Який складник наукової статті має бути першим? 
1. мета 
2. актуальність 
3. висновок 
4. основний зміст 
5. 50 рекомендації 

2

166

 Невеликого розміру наукова праця , присвячена певній темі і розрахована на фахівців , які обізнані у цій темі, – це 
1. науковий журнал 
2. стаття 
3. тези 
4. апробація 
5. курсова робота 

2

167

 Тези – це різновид 
1. реферату 
2. монографії 
3. посібника 
4. статті 
5. анотації 

4

168

 На що здебільшого звертається увага  в першому розділі наукової роботи? 
1. аналіз наукових джерел 
2. практичне втілення результатів 
3. вивчення  мовних фактів 
4. характеристика образів 
5. таблиці 

1

169
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 Який обсяг повинні мати висновки до наукової роботи? 
1. 10 сторінок 
2. 1 сторінка 
3. 2 сторінки 
4. четверта частина від усього обсягу роботи 
5. 3-5 сторінок 

5

170

 Środki dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego: 
1. przedmioty i zjawiska istniejące w natura lnych warunkach 
2. ćwiczenia redakcyjne, wypracowania 
3. ćwiczenia ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne 
4. wiązanie treści programowych z rea liami życia codziennego 
5. przygotowanie ucznia do samodzielnego życia w społeczeństwie  

1

171

 Nauczanie wymowy i intonacji w części systemu językowego polszczyzny: 
1. kompetencja gramatyczna 
2. ćwiczenia redakcyjne, wypracowania 
3. alfabet 
4. ce rtyfikacja 
5. fonetyka 

5

172

 Nauczanie pisowni w części systemu językowego polszczyzny: 
1. kompetencja gramatyczna 
2. ćwiczenia redakcyjne, wypracowania 
3. alfabet 
4. ce rtyfikacja 
5. fonetyka 

3

173

 Nauczanie gramatyki w części systemu językowego polszczyzny: 
1. kompetencja gramatyczna 
2. ćwiczenia redakcyjne, wypracowania 
3. alfabet 
4. ce rtyfikacja 
5. fonetyka 

1

174

 Nauczanie słownictwa w części systemu językowego polszczyzny: 
1. kompetencja gramatyczna 
2. kompetencja leksykalna 
3. alfabet 
4. ce rtyfikacja 
5. fonetyka 

2

175

 Blokada komunikacji to najczęściej skutek nieznajomości : 
1. antonimów 
2. reguł zapisu 
3. alfabetu 
4. potrzebnego słownictwa 
5. fonetyki 

4

176

 Do rodzajów testów językowych nie należą: 
1. pułapki testowania 
2. testy nauczycielskie 
3. testy diagnostyczne 
4. testy prognostyczne 
5. testy biegłości 

1

177

 Do rodzajów programu nauczania nie należą: 
1. gramatyczne 
2. funkcjonalne 
3. sytuacyjne 
4. językowe 
5. leksykalne 

4

178

 Do metody niekonwencjonalnej należy metoda: 
1. bezpośrednia 
2. gramatyczno-tłumaczeniowa 
3. audiolingwalna 
4. kognitywna 
5. reagowania całym ciałem 

5

179

 Metoda oparta na słowie to: 
1. ćwiczenia redakcyjne 
2. rozwiązywanie krzyżówek 
3. pogadanka 
4. wykonywanie testów 
5. wypracowania 

3

180

 Wyrażenie ‘drapacz chmur’ oznacza: 
1. duży wielopiętrowy blok 
2. sta tek kosmiczny 
3. stacje hydrauliczną 
4. narzędzie do wzięcia pomiarów z  atmosfery 
5. gadżet przeciwdeszczowy 

1

181

 ‘Jaskinia’ to: 
1. pudło 
2. pieczara 
3. magazyn 
4. grobowiec 
5. urwisko 

2

182
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 ‘Bigos’ to: 
1. tradycyjna polska zupa 
2. kapusta kiszona 
3. kapusta duszona z mięsem lub grzybami 
4. barszcz z uszkami 
5. rodzaj biegania 

3

183

 Antonim do słowa ‘spodnie’: 
1. spódnica 
2. majtki 
3. podkoszulek 
4. koszulka 
5. bielizna  

1

184

 ‘Kobieta i mężczyzna’  to są: 
1. antonimy 
2. synonimy 
3. wyrazy wieloznaczne 
4. wyrazy komplementarne  
5. wyrazy oznaczające płeć 

4

185

 Czy istnieje w języku polskim wyraz  ‘cerkiew’: 
1. nie 
2. tak 
3. zależy od kontekstu 
4. zależy od stylu wypowiedzi 
5. czasami tak, a czasami nie 

2

186

 ‘Szermierka’ to: 
1. dziedzina sportu, polegająca na wrzucaniu piłki do kosza 
2. dziedzina sportu, polegająca na tańcach na lodzie 
3. dziedzina sportu, polegająca na władaniu bronią białą 
4. dziedzina sportu, polegająca na wyścigach samochodowych 
5. dziedzina sportu, polegająca na walkach wchodnich 

3

187

 Synonim do wyrazu ‘drobiazg’ to: 
1. kruszynka 
2. szczegół 
3. odrobinka 
4. schronienie 
5. pokoik 

2

188

 Czasownik, pochodzący od rzeczownika ‘matka’ to: 
1. matczynać 
2. matować 
3. matczyć 
4. matkować 
5. mitologizować 

4

189

 Przymiotnik, pochodzący od rzeczownika ‘życie’ to: 
1. użytkowy 
2. życiejski 
3. życiowy 
4. żytny 
5. użyty 

3

190

 Znajdź wyraz zbęny: rok, miesiąc, dzień, tydzień, czas: 
1. rok 
2. miesiąc 
3. tydzień 
4. dzień 
5. czas 

5

191

 Który wyraz jest najbardziej negatywny: miłość,  przyjaźń, sympatia, antypatia, wrogość, nienawiść: 
1. nienawiść 
2. sympatia 
3. wrogość 
4. antypatia 
5. przyjaźń 

1

192

 Który wyraz jest najbardziej pozytywny: 
1. ekscytacja 
2. zaciekawienie  
3. rozpacz 
4. zapał 
5. apatia 

1

193

 Gdy patrzysz na coś wyjątkowo brzydkiego, odczuwasz: 
1. znudzenie 
2. tęsknotę 
3. zadowolenie 
4. wstręt 
5. żal 

4

194

 Jaki idiom pasuje do zdania: „Nie obchodzi mnie Janek i jego kłopoty”. 
1. pasować jak pięść do nosa 
2. mieć coś w nosie  
3. zawiesić oko 
4. zapomnieć języka w gębie 
5. złapać oddech 

2

195
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 Jaki idiom pasuje do zdania: „Nigdy nie uda mi się zarobić na taki piękny dom”. 
1. zwał, jak zwał 
2. zapomnieć języka w gębie 
3. marzenie ściętej głowy 
4. mieć w jednym paluszku 
5. zawracać komuś głowę 

3

196

 Zagotować można tylko: 
1. zupę 
2. obiad 
3. budyń 
4. kisiel 
5. wodę 

5

197

 Owoce ze skórki można: 
1. zabrać 
2. zedrzeć 
3. zdrapać 
4. obrać 
5. wytrzeć 

4

198

 Woda w czajniku: 
1. wrze 
2. kipi 
3. syczy 
4. dudni 
5. brzęczy 

1

199

 Deszcz  po dachu: 
1. dzwoni 
2. stuka 
3. puka 
4. dudni 
5. gwiżdże 

4

200

 Wodnik to: 
1. znak zodiaku 
2. człowiek, który pływa zawodowo 
3. człowiek, który ratuje topielców 
4. nazwa zwierzęcia 
5. egzotyczny ptak 

1

201

 Dokończ idiom: ‘ślepy, jak...’: 
1. osioł 
2. ryba  
3. małpa 
4. kret 
5. papuga 

4

202

 W języku polskim pies: 
1. hauczy 
2. beczy 
3. szczeka 
4. rechocze 
5. ryczy 

3

203

 Ateny to stolica: 
1. Holandii 
2. Belgii 
3. Grecji 
4. Włoch 
5. Danii 

3

204

 Opalać sie można: 
1. przy pomocy wody 
2. przy pomocy słońca 
3. przy pomocy gwiazd 
4. przy pomocy dobrego humoru 
5. przy pomocy morza 

2

205

 Człowiek, który zabił innego człowieka to: 
1. podpalacz 
2. huligan 
3. gwałciciel 
4. morderca 
5. bandyta 

4

206

 Pluć sobie w brodę to: 
1. chodzić zamyślonym 
2. żałować czynu, popełnionego z własnej winy 
3. mówić niewyraźnie  
4. niechętnie się golić 
5. leniuchować 

2

207

 Zachować się  frajersko: 
1. zachować się sprytnie  
2. zachować się zabawnie 
3. zachować się bezmyślnie 
4. zachować się inteligentnie 
5. zachować się radośnie 

3

208
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 Libacja to: 
1. używanie alkoholu w dużych ilościach 
2. palenie papierosów 
3. termin filologiczny 
4. laboratorium fizyczne 
5. gra w karty 

1

209

 Grzywna to: 
1. waluta Państwa Ukraińskiego 
2. kara pieniężna za popełnione przestępstwo 
3. nazwa narodowośc i 
4. danie wigilijne  
5. stanowisko urzędowe 

2

210

 Jak zapisujemy słowa tłumacza na przetłumaczonym dokumencie: 
1. w okrągłych nawiasach 
2. w kwadratowych nawiasach 
3. w cudzysłowiu 
4. kursywą 
5. Caps Lock’iem 

2

211

 Fałszywi przyjaciele tłumacza to: 
1. słowa, które w różnych językach mają podobną pisownię lub wymowę,  ale ich znaczenie jest zupełnie inne 
2. wyraz  lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w 
odpowiednim kontekście 
3. termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową innego terminu 
4. relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych 
5. ludzie, którzy zazdroszczą dobrym tłumaczom 

1

212

 Jak na język ukraiński przetłumaczyć wyarażenie ‘dochodzić swoich praw’: 
1. доходити до своїх прав  
2. відстоювати свої права 
3. шукати своїх прав 
4. проголошувати верховенство права 
5. відмовлятися  від своїх прав  

2

213

 Jak na język ukraiński przetłumaczyć wyarażenie ‘odwołać  swoje zeznania’: 
1. відкликати свої покази 
2. прикликати чиїсь знання 
3. кликати когось для  показів  
4. дати публічні покази 
5. засвідчити свої знання 

1

214

 Jak na język ukraiński przetłumaczyć wyarażenie ‘rościć sobie prawo’ : 
1. правовий вік 
2. нести юридичну відповідальність  
3. претендувати на право 
4. віднаходити свої права 
5. переступити право 

3

215

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘в силу постанови’: 
1. w sile postanowienia 
2. na mocy decyzji 
3. na mocy orzeczenia  
4. w sile orzeczenia 
5. postanowienie  ma siłę do... 

3

216

 Jak na język polski przetłumaczyć wyaraz  ‘наклеп’: 
1. oskarżenie 
2. klewietanie 
3. oszczerstwo 
4. obgadywanie 
5. osądzenie 

3

217

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘здійснювати тиск на людину’: 
1. dokonywać ciśnienia na człowieka 
2. wywierać presję na osobę 
3. cisnąć na osobę 
4. przytłaczać osobę 
5. gnębić osobę 

2

218

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘грошові махінації’: 
1. przestępstwo dewizowe 
2. machinacje pieniężne 
3. przestępstwo pieniężne 
4. oszustwo pieniężne 
5. kradzież  kasy 

1

219

 Jak na język polski przetłumaczyć wyarażenie ‘порушення суспільного порядку’: 
1. naruszenie porządku społecznego 
2. zakłócenie porządku społecznego 
3. zepsucie porządku społecznego 
4. zakłócenie porządku publicznego 
5. zepsucie porządku publicznego 

4

220

 Co to jest ‘wniosek lekarski’: 
1. książeczka lekarska 
2. wyniki badań lekarskich 
3. skierowanie do szpitala 
4. skierowanie na operację 
5. pokwitowanie 

2

221
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 Różnego rodzaju aluzje,  niedomówienia, niedopowiedzenia , skojarzenia, odniesienia i konteksty w tekście to: 
1. to informacje implicitne 
2. eksplicitne 
3. drugorzędne 
4. pierwszorzędne 
5. przykładowe 

1

222

 Ekwiwalent funkcjonalny to: 
1. dosłowny synonim 
2. kalka językowa 
3. użycie opisu zamiast terminu 
4. antonim komplementarny 
5. element językowy 

3

223

 Informacje zawarte w tekście (komunikacie) dzie lą się na: 
1. pozytywne i negatywne 
2. długie i krótkie 
3. metaforyczne i dosłowne 
4. eksplicytne i implicytne 
5. informacyjne i kontekstowe 

4

224

 Nadawca i odbiorca należą zazwyczaj do: 
1. partnerów dialogu 
2. wspólnoty komunikacyjnej 
3. oponentów komunikacji 
4. recenzentów wypowiedzi 
5. współrozmówców 

2

225

 Tłumaczenie  jest procesem komunikacji: 
1. międzykulturowej 
2. międzyjęzykowej 
3. międzynarodowej 
4. metatekstowej 
5. międzyludzkiej 

2

226

 Nadawca komunikatu ma: 
1. cel 
2. metody 
3. środki 
4. reakcję 
5. propozycję 

1

227

 Czy słuszne jest stwierdzenie: ‘Tłumacz powinien być poetą  poety’: 
1. tak 
2. nie 
3. na 50 % 
4. nie wiem 
5. poezji się  nie tłumaczy 

1

228

 T łumaczenie a vista to: 
1.  tłumaczen ie u stne na bieżąco , bez wcześniej przygo tow anego teks tu 

4 . in terpr etacja znaczenia teks tu  na pisaneg o w  języku  
źródłowym i  stworzenie  odpowiedn ika pr zekazującego to  
samo znaczenie w języku  do celo wym 2.  tłuma cz czyta teks t  w jed nym jęz yku i na bieżąco , i  tworzy jego 

tłu maczen ie ustn e 
3.  tłumacz  no tuje p rzemówienie specja lnym systemem zapisu, a nas tępn ie 
za pomocą no tatek o dtwa rza w języku  doc elowym słowa mówcy 

5 . tłumaczen ie,  któr e o dbywa s ię w  dźwięko szczelnej  
k abin ie, przez którą zazwycza j w idać prze mawiając ego  
p relegenta 

 

2

229

 T łumaczenie symultaniczne to:  
1.  tłumaczen ie u stne na bieżąco , bez wcześniej przygo tow anego teks tu  

4.  interpretacja znaczenia tek stu nap isaneg o w języku  
źródłowym i stwo rzen ie odp owiedn ika prz ekazu jącego  to  
samo  znaczen ie w  języku docelowy m 2.  tłumacz c zyta tek st  w  jednym język u  i na b ieżą co,  i two rzy jeg o  

tłu maczen ie ustn e  
3.  tłumacz no tuje przemówienie sp ecjalnym systemem zap isu , a nas tępn ie 
za pomocą no tatek o dtwa rza w języku  doc elowym słowa mówcy 

5.  t łu maczen ie, k tóre odbywa się w dźw ięk oszczelnej  
kab inie, p rzez któ rą zazw yczaj wid ać p rzemaw iającego  
prelegenta 

 

1

230

 T łumaczenie kon seku tyw ne to:  
1.  tłumaczen ie u stne na bieżąco , bez wcześniej przygo tow anego teks tu 

4. interpretacja zn aczenia tek s tu  napisane go  w język u 
źródłowym i  s two rzen ie odpo wiedn ika p rzekazu jącego  
to samo  znaczenie w języku docelowym 2.  tłumacz c zyta tek st  w  jednym język u  i na b ieżą co,  i two rzy jeg o  

tłu maczen ie ustn e  
3.  tłumacz no tuje przemówienie sp ecjalnym systemem zap isu , a nas tępn ie za 
pomocą n otatek odtwarza w języku do celowym sło wa mówcy  

5. t łumacze nie, które odb ywa się w dźwięk oszczelnej 
kabinie,  p rzez któ rą zazwyczaj w idać prz emawiającego  
prelegenta 

 

3

231

 T łumaczenie pisemn e to : 
1.  tłumaczen ie u stne na bieżąco , bez wcześniej przygo tow anego teks tu 

4 . in terpr etacja znaczenia teks tu  na pisaneg o w  języku  
źródłowym i  stworzenie  odpowiedn ika pr zekazującego to  
samo znaczenie w języku  do celo wym 2.  tłuma cz czyta teks t  w jed nym jęz yku i na bieżąco , i  tworzy jego 

tłu maczen ie ustn e  
3.  tłumacz  no tuje p rzemówienie specja lnym systemem zapisu, a nas tępn ie 
za pomocą no tatek o dtwa rza w języku  doc elowym słowa mówcy 

5 . tłumaczen ie,  któr e o dbywa s ię w  dźwięko szczelnej  
k abin ie, przez którą zazwycza j w idać prze mawiając ego  
p relegenta 

 

4

232

 Co to jest drukarka? 
1. крейда 
2. принтер 
3. сканер 
4. друкарська машина 
5. будинок друку 

2

233

 Jak tłumaczy się wyraz: bezinteresowny? 
1. нецікавий 
2. неприбутковий  
3. невимовний 
4. безкорисливий 
5. безпрецедентний 

4

234
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 Co to jest postępowanie karne?  
1. кримінальна відповідальність 
2. кримінальне провадження  
3. кримінальний кодекс 
4. кримінальний злочин 
5. цивільне покарання 

2

235

 Co to jest AIDS? 
1. ВІЛ  
2. ОРГВІ  
3. РАЦС 
4. ООН 
5. СНІД 

5

236

 Co to jest ONZ? 
1. ВІЛ  
2. СНІД 
3. ОРГВІ  
4. ООН 
5. СНІД 

4

237

 „Stwardnienie rozsiane” to: 
1. choroba 
2. nałóg 
3. cecha charakteru 
4. pasja 
5. upartość  

1

238

 Synonim do slówa „internista” to: 
1. dentysta  
2. okulista 
3. lekarz ogólny 
4. narkolog 
5. ginekolog 

3

239

 Uczulenie to: 
1. lęk  
2. uczucie 
3. alergia 
4. praca 
5. pasja 

3

240

 Szpik to: 
1. шпилька 
2. шкарпетка 
3. скрипка 
4. кістковий мозок 
5. сіра речовина 

4

241

 Kciuk to: 
1. великий палець  
2. вказівний палець  
3. мізинець 
4. середній палець 
5. сердечний палець 

1

242

 „Zawracać komuś głowę” można przetłumaczyć  jako: 
1. крутити комусь голову 
2. завертати комусь голову 
3. лікувати комусь голову 
4. морочити комусь голову 
5. виносити комусь мозок 

4

243

 Frazeologizm „mieć kogoś w nosie” oznacza: 
1. lekceważyć kimś 
2. okłamywać kogoś 
3. mieć katar 
4. uderzyć kogoś 
5. nie interesować się  niczym 

1

244

 Frazeologizm „marzenie ściętej głowy” oznacza: 
1. niespełnione marzenie 
2. nierealne marzenie 
3. inkwizycja 
4. średniowieczna zbrodnia  
5. pragnąć komuś mocno przyłożyć 

2

245

 Co to jest sukces? 
1. gra  
2. sztuka 
3. powodzenie 
4. pomysł 
5. idea 

3

246

 Co to jest wyrostek robaczkowy? 
1. хробак  
2. новоутворення 
3. відросток 
4. бактерія 
5. апендицит 

5

247
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 Jak przetłumaczyć wyraz „pogotowie ratunkowe”? 
1. швидка допомога 
2. гра в покер 
3. служба  порятунку 
4. МНС 
5. Пожежна машина 

1

248

 Jak przetłumaczyć wyraz „egzystencja”? 
1. відносини 
2. існування 
3. істина 
4. егоїзм 
5. безсмертя 

2

249

 Jak przetłumaczyć wyraz „relacje”? 
1. відносини 
2. існування 
3. істина 
4. егоїзм 
5. безсмертя 

1

250

 Spadochron to: 
1. парасоля  
2. хвороба психічна 
3. вид злочину 
4. парашут 
5. водолаз 

4

251

 Co to jest „sutana”? 
1. ubranie księdza 
2. nazwa gazety 
3. zły pomysł 
4. ciekawa pogawędka 
5. zły człowiek 

1

252

 Jak przetłumaczyć słowo „gawędziarz”? 
1. хороший брехун 
2. хороший жарт 
3. хороший оповідач 
4. хороший клоун 
5. хороший чоловік 

3

253

 Dygresja to: 
1. абзац  
2. тире 
3. зноска 
4. кінцівка 
5. відступ 

5

254

 Як перекладається слово «тире»? 
1. akapit  
2. przecinek 
3. myślnik 
4. średnik 
5. kreska 

3

255

 Як перекладається слово «лапки»? 
1. akapit  
2. cudzysłów 
3. myślnik 
4. średnik 
5. kreska 

2

256

 Як перекладається слово «нахаба»? 
1. subtelny  
2. brzydki 
3. elegancki 
4. arogancki 
5. zły 

4

257

 Як перекладається слово «лагідний»? 
1. subtelny  
2. brzydki 
3. elegancki 
4. arogancki 
5. zły 

1

258

 Co to jest przychodnia  lekarska? 
1. реанімація 
2. інфекційне відділення  
3. швидка допомога 
4. поліклініка 
5. реєстратура 

4

259

 Co to jest izba przyjęć? 
1. реанімація 
2. інфекційне відділення  
3. швидка допомога 
4. поліклініка 
5. реєстратура 

5

260
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 Як перекласти слово «картопля»? 
1. ziemniak 
2. burak 
3. marhew 
4. cukinia 
5. melon 

1

261

 Jak przetłumaczyć wyraz OBWE? 
1. ООН 
2. РАЦС 
3. ОБСЄ 
4. УМВС 
5. ХНУ 

3

262

 Як перекласти слово «диня»? 
1. ziemniak  
2. burak 
3. marchew 
4. melon 
5. arbuz 

4

263

 Co to jest „kubek”? 
1. кубок 
2. палиця 
3. кружка 
4. чашка 
5. миска 

3

264

 Як перекладається слово «митник»? 
1. żołnierz 
2. celnik 
3. oficer 
4. mytarnik 
5. policjant 

2

265

 Kwadrans to: 
1. 15 min. 
2. 20 min. 
3. 25 min. 
4. 30 min. 
5. 10 min. 

1

266

 Płuca to: 
1. нирки  
2. легені 
3. крила 
4. бронхи 
5. ноги 

2

267

 Oskrzele to: 
1. нирки  
2. легені 
3. крила 
4. бронхи 
5. ноги 

4

268

 Przeziębienie to: 
1. алергія 
2. кашель  
3. нежить 
4. застуда 
5. грип 

4

269

 Pendrive to: 
1. флешка  
2. комп’ютер 
3. принтер 
4. монітор 
5. лампа 

1

270

 Klimatyzacja to: 
1. кліматичний пояс  
2. клімат 
3. кондиціонер 
4. котел 
5. грілка 

3

271

 Długopis to: 
1. to człowiek, który długo pisze 
2. narzędzie do pisania 
3. narzędzie do malowania 
4. kredka 
5. rodzaj flamastru 

2

272

 Co to jest podręcznik? 
1. coś, co się nosi pod ręką 
2. książka, która służy do nauki 
3. bagaż podręczny 
4. lek 
5. zabieg lekarski 

2

273

31 липня 2020 р. Страница 21 из 39



 Jak przetłumaczyć wyraz „opinia”? 
1. ідея  
2. принцип 
3. завдання 
4. речення  
5. характеристика 

5

274

 Як перекласти слово «костюм»? 
1. garnitur  
2. mundur 
3. spodnie 
4. żakiet 
5. smoking 

1

275

 „Bigos” to: 
1. nazwisko  
2. barszcz 
3. roślina 
4. duszona kapusta 
5. zwierzę 

4

276

 Sejm to: 
1. parlament 
2. izba przyjęć 
3. relacja w TV 
4. gabinet ministrów 
5. wywiad 

1

277

 Odpowiednikiem polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) jest ukraińskie: 
1. СБУ 
2. НАБУ 
3. НАЗЯВО 
4. ХНУ 
5. ЕКГ 

2

278

 Odpowiednikiem polskiego wywiadu jest ukraińskie: 
1. СБУ 
2. НАБУ 
3. НАЗЯВО 
4. ХНУ 
5. ЕКГ 

1

279

 Як перекладається слово «новобудова»?: 
1. deweloper 
2. architektura  
3. nowa budowla 
4. współczesna budowla 
5. blok 

1

280

 Telefon komórkowy to: 
1. стаціонарний телефон 
2. мобільний телефон 
3. телефонна будка 
4. віртуальна соцмережа 
5. домофон 

2

281

 Stetoskop to: 
1. słuchawka lekarska  
2. narzędzie budowlane 
3. urządzenie w komputerze 
4. skrzynia  biegów 
5. rurka do pływania 

1

282

 Skrzynia biegów to: 
1. słuchawka lekarska 
2. narzędzie do biegania 
3. urządzenie w samochodzie 
4. urządzenie w komputerze 
5. pudełko ze skarbami 

3

283

 Okap na język ukraiński tłumaczy się jako: 
1. холодильник 
2. витяжка 
3. мікрохвильова піч 
4. морозильник 
5. духовка  

2

284

 Lodówka na język ukraiński tłumaczy się jako: 
1. холодильник 
2. витяжка 
3. мікрохвильова піч 
4. морозильник 
5. духовка  

1

285

 Духовка – це: 
1. lodówka  
2. okap 
3. piekarnik 
4. kuchenka 
5. zamrażarka 

3

286
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 Krasnoludki to: 
1. комуністи 
2. космонавти 
3. гномики 
4. тварини 
5. рослини 

3

287

 Дюймовочка перекладається, як: 
1. Kopciuszek  
2. Celineczka 
3. Kubuś Puchatek 
4. Krasnoludek 
5. Królowa Śniegu 

2

288

 Попелюшка – це: 
1. Kopciuszek  
2. Celineczka 
3. Kubuś Puchatek 
4. Krasnoludek 
5. Królowa Śniegu 

1

289

 Kubuś Puchatek tłumaczy się jako: 
1. Попелюшка  
2. Дюймовочка 
3. Віні Пух 
4. Гном 
5. Сніжна Королева 

3

290

 Слово «двигун» перекладається  як: 
1. opona  
2. śruba 
3. wiertarka 
4. silnik 
5. śrubokrę t 

4

291

 Wyraz „wiertarka” tłumaczy się jako: 
1. дриль 
2. викрутка 
3. двигун 
4. шина 
5. гайка 

1

292

 Слово «капот» перекладається як: 
1. okap 
2. silnik 
3. bagażnik 
4. maska 
5. czaszka 

4

293

 Po ukraińsku wyraz „czaszka” oznacza: 
1. горнятко 
2. філіжанка 
3. капот 
4. череп 
5. голова 

4

294

 Слово «успіх» можемо перекласти як: 
1. satysfakcja  
2. kolacja 
3. generacja 
4. inteligencja 
5. konsternacja 

1

295

 Synonim do słowa „kolacja” to: 
1. wieczerza  
2. obiad 
3. śniadanie 
4. podwieczorek 
5. posiłek 

1

296

 Kim jest urwis?  
1. бешкетником 
2. базікалом 
3. тренером 
4. суперменом 
5. бізнесменом 

1

297

 Базікало – це: 
1. łobuz 
2. hulajnoga 
3. gaduła 
4. superman 
5. trener 

3

298

 Hulajnoga to: 
1. велосипед 
2. мопед 
3. самокат 
4. забіяка 
5. водяна тварина 

3

299
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 Belweder to: 
1. Pałac Prezydencki 
2. Senat Polski 
3. Izba Poselska 
4. Izba Przyjęć 
5. Kościół Mariacki 

1

300

 „Pan profesor” w wołaczu brzmi jako: 
1. Pan profesor 
2. Panie profesor 
3. Panie profesorze 
4. Pan profesorze 
5. Pani profesor 

3

301

 „Pani doktor” w wołaczu brzmi jako: 
1. Pani doktor 
2. Panie doktorze 
3. Pani doktorze 
4. Panie doktor 
5. Panienko doktorko 

1

302

 Słowo „bałwan” na język ukraiński tłumaczy się  jako: 
1. балван  
2. дурний 
3. тупий 
4. баба снігова 
5. Дід Мороз 

4

303

 Дід Мороз у Польщі зветься: 
1. Św. Mikołaj 
2. Santa Claus 
3. Dziadek Mróz 
4. Dziadek Śniegu 
5. Dziadkowaty Mróz 

1

304

 Robić na drutach to: 
1. проводити електрику  
2. вишивати 
3. в 'язати  
4. плести макраме 
5. грати на цимбалах 

3

305

 Rekina to: 
1. акула 
2. тріска 
3. короп 
4. карась 
5. тунець 

1

306

 Риба-кит – це: 
1. rekina 
2. wie loryb 
3. dorsz 
4. delfin 
5. karp 

2

307

 Hipopotam to: 
1. бик 
2. риба-кит 
3. зубр  
4. бегемот 
5. бобер 

4

308

 CV to: 
1. автобіографія 
2. заява 
3. протокол 
4. рапорт 
5. квитанція 

1

309

 Квитанція – це : 
1. życiorys  
2. podanie  
3. protokół 
4. wniosek 
5. pokwitowanie 

5

310

 Nieodmienną częścią mowy jest: 
1. liczebnik  
2. zaimek 
3. partykuła  
4. przymiotnik  
5. czasownik 

3

311

 Odmienną częścią mowy  jest: 
1. wykrzyknik 
2. partykuła  
3. spójnik 
4. przysłówek 
5. l iczebnik 

5

312
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 Czasownik odmienia się przez: 
1. deklinacje 
2. koniugacje 
3. litery 
4. przypadki 
5. przydawkę 

2

313

 Rzeczownik odmienia się przez: 
1. deklinacje 
2. koniugacje 
3. litery 
4. przypadki 
5. przydawkę 

1

314

 Do jakiej koniugacji należy czasownik ‘kocham’: 
1. I  
2. I I 
3. I II 
4. IV 
5. do żadnej  

3

315

 Pierwsza koniugacja ma końcówki: 
1. ‐ę, / ‐esz 
2. ‐am, / ‐asz 
3. ‐em, / ‐esz 
4. ‐ę, / ‐isz,  ‐ysz 
5. ‐ę /  ‐asz 

1

316

 Wyraz ‘biec’  to: 
1. imiesłów przysłówkowy 
2. imiesłów przymiotnikowy 
3. bezokolicznik 
4. forma  na ‐no, ‐to 
5. aspekt czasownika  

3

317

 Imiesłów przymiotnikówy bywa: 
1. współczesny i uprzedni 
2. czynny  i bierny 
3. postępowy i wsteczny 
4. głupi i mądry 
5. jednoznaczny i wieloznaczny 

2

318

 Imiesłów przysłówkowy bywa: 
1. współczesny i uprzedni 
2. czynny  i bierny 
3. postępowy i wsteczny 
4. głupi i mądry 
5. jednoznaczny i wieloznaczny 

1

319

 „Najbardziej rudy” to stopniowanie przymiotnika: 
1. proste 
2. złożone 
3. regularne 
4. nieregularne 
5. opisowe 

5

320

 Stopniowanie proste przysłówka tworzymy, dodając sufiks: 
1. ‐sz‐, ‐ejsz‐ 
2. ‐ej‐ 
3. ‐ów,  ‐ówna‐,  ‐ówka‐ 
4. ‐ój‐ 
5. ‐ok‐, ‐ek‐, ‐k‐ 

2

321

 Stopniowanie proste przysłówka tworzymy, dodając sufiks: 
1. ‐sz‐, ‐ejsz‐ 
2. ‐ej‐ 
3. ‐ów,  ‐ówna‐,  ‐ówka‐ 
4. ‐ój‐ 
5. ‐ok‐, ‐ek‐, ‐k‐ 

1

322

 Funkcje prefiksów: 
1. zmiany  aspektu i  znaczeniową 
2. zmiany  rodzaju i stylu wyrazu 
3. zmiany  znaczenia i  strony wyrazu 
4. zmiany  akcentu 
5. zmiany czasu 

1

323

 Wykrzyknik: 
1. oznacza  cechy czynności,  stanów 
2. wyraża  rozkaz lub pytanie 
3. uwydatnia uczucie,  naśladuje dźwięki 
4. łączy wyrazy lub zdania 
5. wzmacnia lub zmienia  znaczenia wyrazów 

3

324

 Spójnik: 
1. oznacza  cechy czynności,  stanów 
2. wyraża  rozkaz lub pytanie 
3. uwydatnia uczucie,  naśladuje dźwięki 
4. łączy wyrazy lub zdania 
5. wzmacnia lub zmienia  znaczenia wyrazów 

4

325
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 W zdaniu: ‘Nucąc piosenkę,  spacerowałem ulicą’ możemy wyróżnić: 
1. imiesłów przymiotnikowy bierny  
2. imiesłów przymiotnikowy czynny 
3. imiesłów przysłówkowy współczesny 
4. imiesłów przysłówkowy uprzedni 
5. stronę zwrotną czasownka 

3

326

 W zdaniu: ‘Przyszedłszy do pracy, zaczęliśmy czytać dyrektywy’  możemy wyróżnić: 
1. imiesłów przymiotnikowy bierny  
2. imiesłów przymiotnikowy czynny 
3. imiesłów przysłówkowy współczesny 
4. imiesłów przysłówkowy uprzedni 
5. stronę zwrotną czasownka 

4

327

 W zdaniu: ‘Epopea narodowa „Pan Tadeusz” została napisana przez Adama Mickiewicza’ możemy wyróżnić : 
1. imiesłów przymiotnikowy bierny  
2. imiesłów przymiotnikowy czynny 
3. imiesłów przysłówkowy współczesny 
4. imiesłów przysłówkowy uprzedni 
5. stronę zwrotną czasownka 

5

328

 W zdaniu: ‘Znalezione pieniądze, oddałam właścicielowi’ możemy wyróżnić: 
1. imiesłów przymiotnikowy bierny  
2. imiesłów przymiotnikowy czynny 
3. imiesłów przysłówkowy współczesny 
4. imiesłów przysłówkowy uprzedni 
5. stronę zwrotną czasownka 

1

329

 Wyrażenie: ‘inteligentny profesor’ w liczbie mnogiej brzm jako: 
1. inteligentne profesorzy 
2. inteligentne profesorowie 
3. inteligentni profesorowie 
4. inteligentni profesorzy 
5. inteligentniejsi profesorowie 

3

330

 Czasownik ‘jeść’ należy do:   
1. I  koniugacji  
2. I I koniugacji 
3. I II koniugacji 
4. IV koniugacj i 
5. jest czasownikiem nieregeluarnym 

4

331

 Wyrazy zdrobniałe to:  
1. deminutywy   
2. kogni tywy 
3. egzatywy 
4. deklinatywy 
5. antropotywy 

1

332

 Liczebnik oznacza:  
1. cechy  istot  
2. czynności lub stan  
3. ilość i kolejność  
4. nie posiada własnego sta łego znaczenia   
5. nazwy rzeczy i  zjawisk 

3

333

 Zaimek oznacza:  
1. cechy  istot 
2. czynności lub stan 
3. ilość i kolejność 
4. nie posiada własnego sta łego znaczenia 
5. nazwy rzeczy i  zjawisk 

4

334

 Czasownik oznacza:   
1. cechy  istot 
2. czynności lub stan 
3. ilość i kolejność 
4. nie posiada własnego sta łego znaczenia 
5. nazwy rzeczy i  zjawisk 

2

335

 Miejscownik to:  
1. część mowy 
2. przypadek 
3. część zdania 
4. część wyrażenia 
5. znak interpunkcyjny 

2

336

 Myślnik to:  
1. część mowy 
2. przypadek 
3. część zdania 
4. część wyrażenia 
5. znak interpunkcyjny 

5

337

 Partykuła to:  
1. część mowy 
2. przypadek 
3. część zdania 
4. część wyrażenia 
5. znak interpunkcyjny 

1

338
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 Orzeczenie  to:  
1. część mowy 
2. przypadek 
3. część zdania 
4. część wyrażenia 
5. znak interpunkcyjny 

3

339

 Strona zwrotna czasownika  wskazuje na:  
1. na wykonawcę czyości 
2. na  tego,  kto ulega czynności  
3. na  to,  że ktoś jest podmiotem  i przedmiotem  czynności  
4. na brak podmiotu w zdaniu  
5. na brak orzeczenia w zdaniu 

3

340

 Przez  co nie odmienia się czasownik:  
1. osoby 
2. tryby 
3. czasy 
4. strony 
5. przypadki  

5

341

 Aspekt czasowników jest:   
1. dokonany lub niedokonany 
2. czynny  lub bierny 
3. wesoły lub smutny 
4. współczesny lub uprzedni 
5. pojedyńczy  lub mnogi 

1

342

 Nieregularnie stopniuje się przymiotnik:  
1. ciekawy 
2. bezinteresowny 
3. głupi 
4. kolorowy 
5. zły 

5

343

 Nieregularnie stopniuje się przysłówek:  
1. wesoło 
2. elegancko 
3. zimno 
4. daleko 
5. dużo 

5

344

 Końcówkę ‘-u’ w dopełniaczu rodzju męskiego przybie rają rzeczowniki oznaczające:  
1. miesiące 
2. nazwy miast polskich 
3. zakończone na ‐ak 
4. obcego pochodzenia 
5. narzędzia i naczynia  

4

345

 Główne części zdania  to:  
1. dopełnienie i przydawka   
2. rzeczownik i czasownik 
3. okolicznik i orzeczenie 
4. podmiot i przydwka 
5. podmiot i orzeczenie 

5

346

 Podmiot bywa:  
1. czasownikowy i imienny 
2. bliższy  i dalszy 
3. gramatyczny, logiczny,  domyślny 
4. przyzwolenia,  stopnia  i miary 
5. rzeczownikowy  i czasownikowy 

3

347

 Orzeczenie  dzieli się na:  
1. czasownikowe i imienne 
2. bliższe i dalsze 
3. gramatyczne,  logiczne, domyślne 
4. przyzwolenia,  stopnia  i miary 
5. rzeczownikowe i czasownikowe 

1

348

 Dopełnienie dzieli się na:  
1. czasownikowe i imienne 
2. bliższe i dalsze 
3. gramatyczne,  logiczne, domyślne 
4. przyzwolenia,  stopnia  i miary 
5. rzeczownikowe i czasownikowe 

2

349

 Okolicznik nie określa:  
1. czasu 
2. miejsca 
3. celu 
4. przyczyny 
5. koloru 

5

350

 Okolicznik akcesoryjny odpowiada na pytania:  
1. kiedy i dokąd? 
2. dlaczego i z jakiej przyczyny? 
3. jak bardzo i jak daleko?  
4. pod jakim warunkiem?  
5. pod jakim względem,  jak , w jakich okolicznościach? 

5

351
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 „Siadać!” – to zdanie:   
1. proste 
2. złożone 
3. nierozwinięte 
4. podrzędne 
5. równoważnik zdania 

5

352

 Zdania złożone dzielą się na:   
1. współrzędne i podrzędne 
2. rozwinięte i nierozwinięte 
3. krótkie i długie 
4. wtrącone i odtrącone 
5. ciekawe i nieciekawe 

1

353

 Związki wyrazowe w zdaniu dzielą się na związki:  
1. zgody, związku i przynależności 
2. zgody, związku i dziedziczenia  
3. przygody,  związku i przynależności 
4. pogody, związku i dziedziczenia 
5. zgody, związku i warunków 

1

354

 Zdanie złożone podrzędne nie oznacza:  
1. czasu 
2. informacji 
3. miejsca 
4. przyczyny 
5. sposobu 

2

355

 Głoska, która jest też wyrazem, to:  
1. cz 
2. b 
3. w 
4. r 
5. c 

3

356

 Samogłoska nosowa znajduje się w wyrazie:  
1. masła 
2. niemożl iwy  
3. wąż 
4. ciastko 
5. złoto 

3

357

 Niezgodnie z wymową zapisuje się wyraz:   
1. znak 
2. pszenica 
3. rok 
4. przy 
5. baba 

4

358

 Upodobnienie postępowe:   
1. polega na  całkowitym zatarciu różnic między g łoskami 
2. zachodzi pod wpływem poprzedniej głoski 
3. zachodzi na  pograniczu dwóch wyrazów 
4. zachodzi pod wpływem następnej głoski 
5. zachodzi  pod wpływem  całego wyrazu 

4

359

 Charakterystyczny dla języka polskiego akcent w zdecydowanej większości wyrazów pada na:  
1. pierwszą sylabę 
2. dowolną sy labę 
3. przedostatnią sylabę 
4. trzecią sylabę od końca 
5. nie pada  w ogóle 

3

360

 ‘rz’ piszemy w zakończeniach:  
1. ‐mistrz,  ‐mierz, ‐arz, ‐erz 
2. ‐ów,  ‐ówna,  ówka  
3. ‐a,  ‐e,  ‐o,  u 
4. ‐ąca, ący, ących,  ącego 
5. ‐sz,  ‐cz,  ‐szcz,  ‐c 

1

361

 "ó" piszemy, gdy wymienia się:  
1. na  ‘o’,  ‘a’ , ‘e’ 
2. tylko na ‘o’  i ‘a’ 
3. na samogłoski 
4. na współgłoski 
5. nie wymienia się w ogóle 

1

362

 "rz" piszemy po spółgłoskach:   
1. p, b,  t, d, ch,  j,  w 
2. p, b,  t, d, k, g, ch, j , w 
3. p, b,  t, d, k, g, ch, j , z 
4. z, t,  d, k,  n, ł,  l 
5. l,  ł,  ż, ź,  ć, ń 

2

363

 Wyraz p...czoła piszemy przez:  
1. rz 
2. sz   
3. cz 
4. ż 
5. ź 

2

364
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 W zakończeniach męskich nazw zawodów, np. pieka...,  stola...  piszemy zawsze:  
1. rz 
2. sz 
3. ż 
4. z 
5. c 

1

365

 Wyraz ws.. .wka piszemy przez:  
1. ó 
2. u 
3. e 
4. i 
5. a  

2

366

 Nazwy planet i gwiazd piszemy:   
1. z wielk iej  litery 
2. z małej litery 
3. z wielk iej  litery lub z z małej  litery – to bez znaczenia 
4. kursywą  
5. kapital ikiem 

1

367

 Cząstkę ‘nie’ piszemy:   
1. osobno z czasownikami i rzeczownikami, 
2. razem z czasownikami,  
3. razem z rzeczownikami. 
4. razem ze wszystkimi wyrazami 
5. osobno ze wszystkimi wyrazami 

1

368

 Literę j piszemy:  
1. zawsze po s,  c, z 
2. tylko po s, c, z wymawianych miękko 
3. tylko po s, c, z wymawianych twardo 
4. tylko przed samogłoskami 
5. ty lko po samogłoskach 

1

369

 Dwuznak "ch" piszemy, gdy w języu ukra ińskim wymienia się na:   
1. б 
2. г 
3. х 
4. д 
5. ш 

3

370

 Nazwy rejonów i obwodów w języku polskim piszemy:   
1. б od dużej  litery 
2. od ma łej litery 
3. skrótowcem 
4. w oryginale 
5. kursywą 

2

371

 "Ż" piszemy po:   
1. ł,  r, n,  d 
2. b, p,  s,  c 
3. a, b, c,  d 
4. a, o, u,  e 
5. nie ma  takich  liter 

5

372

 Nazwy narodowości w języku polskim piszemy:  
1. od ma łej litery 
2. od dużej litery  
3. bez różnicy 
4. skrótowcem 
5. kursywą 

2

373

 Przedrostek ‘z’ piszemy:  
1. przed spółgłoskami bezdźwięcznymi 
2. przed spółgłoskami dźwięcznymi 
3. przed ‘ci’ 
4. po samogłoskach nosowych 
5. przed samogłoskami nosowymi 

2

374

 Spółgłoski funkcjonalnie miękie:  
1. c, cz, sz, rz,  ż 
2. c, cz, sz, rz,  dź 
3. s, cz, sz,  rz, ż 
4. c, szcz,  rz, ż 
5. c, cz, sz, ź, ż 

1

375

 Co to jest cudzysłów:  
1. [] 
2. ? 
3. ,  
4. ()  
5. „” 

5

376

 Przy pomocy sufiksów: -n-, -on-, -t- tworzymy imiesłów:  
1. przymiotnikowy czynny 
2. przymiotnikowy bierny 
3. przysłówkowy uprzedzający 
4. przysłówkowy uprzedni 
5. zaimkowy ogólny 

2

377
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 Przy pomocy sufiksu -ąc- tworzymy imiesłów:  
1. przymiotnikowy czynny 
2. przymiotnikowy bierny 
3. przysłówkowy uprzedzający 
4. przysłówkowy uprzedni 
5. zaimkowy ogólny 

3

378

 Przy pomocy sufiksów -wszy-, -łszy- tworzymy imiesłów:  
1. przymiotnikowy czynny 
2. przymiotnikowy bierny 
3. przysłówkowy współczesny 
4. przysłówkowy uprzedni 
5. zaimkowy ogólny 

4

379

 Czasownik od wyrazu GIMNASTYKA, to:  
1. gimnastyć się 
2. gimnastykować się 
3. gimnastyczny  
4. gimnast 
5. gimnastować 

2

380

 Przymiotnik „KOLOROWY” w stopniu najwyższym brzmi jako:  
1. najkolorowszy 
2. najkolorowiejszy 
3. najbardziej  kolorowy 
4. bardziej kolorowy 
5. bardzo kolorowy 

3

381

 Przysłówek „źle” w stopniu wyższym brzmi jako:  
1. bardzo źle 
2. źlerzej 
3. najgorzej  
4. gorzej 
5. gorszy 

4

382

 Po którym czasowniku występuje dopełniacz?  
1. życzyć 
2. pracować 
3. gadać 
4. uciekać 
5. nosić 

1

383

 Końcówkę -u w dopełniaczu przybierają rzeczowniki rodzaju męskiego:  
1. narzędzia  
2. miesiące 
3. części cia ła 
4. zakończone na ‐ak;  ‐nik  
5. zbiorowe 

5

384

 Końcówkę -a w dopełniaczu przybierają rzeczowniki rodzaju męskiego:  
1. narzędzia i naczynia  
2. zbiorowe 
3. abstrakcyjne 
4. niepol iczalne 
5. obcego pochodzenia 

1

385

 Wyraz „ksiądz”  w wołaczu brzmi jako:  
1. księdzu  
2. książe 
3. księże 
4. księża  
5. książęciu 

3

386

 Wyraz „wiedzieć” w 1 os. l.p. brzmi jako:  
1. wiesz  
2. wiedzą 
3. wiecie 
4. wiem 
5. dowiedzą się 

4

387

 Przysłówek odpowiada na pytanie:  
1. jak, gdzie, kiedy?  
2. po co, w jakim celu, dlaczego? 
3. jaki, jaka, jacy? 
4. który, czyj,  jak i? 
5. kto,  co? 

1

388

 Synonim do słowa „miłość” to:  
1. pasja 
2. radość 
3. konkret 
4. pocałunek 
5. łagodność 

1

389

 Synonim do słowa „dziecko”:  
1. człowiek 
2. ludzik 
3. pociecha  
4. chłopczyk 
5. dziewczynka 

3

390
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 Antonim do słowa „miłość”:  
1. nienawiść  
2. bezradność 
3. grzech 
4. złóść 
5. nieprawda 

1

391

 Antonim do słowa „aktywny”:  
1. głuchy  
2. beznadziejny 
3. pasywny 
4. bierny 
5. komplementarny  

3

392

 Wyrazy komplementarne to:  
1. czarne i białe 
2. gruby  i chudy  
3. zimny i  ciepły 
4. kobieta i  mężczyzna  
5. dzień i  noc 

4

393

 Ewa lubi...,  ale nie lubi.. .  
1. czarną kawą / zieloną herbatę 
2. czarną kawę / zielonej herbaty  
3. czarną kawę / zieloną herbatę 
4. czarnej kawy / zielonej herbaty 
5. czarnej kawy  / zieloną herbatę 

2

394

 Dorota pije kawę z . ..,  ale bez . .. .  
1. mleko / z cukrem 
2. mlekiem / cukrem 
3. mlekiem / cukru 
4. mleka  / cukru 
5. mleko / cukier 

3

395

 się uczysz? ...  
1. czego / języka  polskiego 
2. co / języka polskiego 
3. czego / język polski 
4. co / język  polski 
5. na co / języka polskiego 

1

396

 Ewa dużo myślała  o .. . i ich .. ..   
1. swoje dzieci / problemy 
2. swoich dzieciach / problemach 
3. swoimi dziećmi / problemami 
4. swoim dzieciom / problemom 
5. swoimi dziećmi / problemami 

2

397

 Nauczyciel stoi przy ... obok ...   
1. tabl icy / oknu 
2. tabl icy / okna 
3. tabl icą / oknem 
4. tabl icą / oka 
5. tablice / okna 

2

398

 Marek jest ...  niż jego brat.   
1. najbardziej  wysoki 
2. wyżej 
3. najwyższy 
4. wyższy 
5. bardzo wysoki 

4

399

 Kiedy .. . na Marię,  nagle . .. telefon.  
1. czekałem / dzwonił 
2. poczekałem / zadzwonił  
3. czekałem / zadzwonił 
4. czekałem / dzwoniłem 
5. czekać / dzwonić 

3

400

 Gdybym miał więcej czasu ... , do Francji.   
1. pojechał 
2. pojechałbym 
3. pojechałem 
4. pojechałby 
5. pojechaćby 

2

401

 Żelazko służy do ...  
1. prasowanie 
2. prasowaniu 
3. prasować 
4. prasuje 
5. prasowania  

5

402

 Ojciec prosił, żebym ... do sklepu i ...  chleb.  
1. iść / kupić 
2. idę / kupuję 
3. poszedł  / kupić 
4. poszedł  / kupił 
5. szedł / kupował 

4

403
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 oni są? Kto? ...  chłopcy.   
1. Jacy  / ci  
2. Jaki / ci 
3. Jaki / tamci  
4. Jacy  /  tamtych 
5. Jaki / te 

1

404

 studenci . ..,  a ... profesorów ....   
1. dwaj / stoi; dwaj / siedzi 
2. dwóch / stoją; dwóch / siedzą 
3. dwaj / stoją; dwóch / siedzi 
4. dwaj / stoi; dwóch / siedzi 
5. dwóch / stoją; dwóch / siedzą 

3

405

 Bardzo dobrze znam ...   
1. tych dziewczyn 
2. tym  dziewczynom 
3. te dziewczyny 
4. tymi dziewczynami 
5. te dziewczyn 

3

406

 W wakację pojadę najpierw nad .. ., a potem w . ...   
1. morze / góry 
2. morze / górach 
3. morzem / góry  
4. morzem / górach 
5. morzu / górach 

1

407

 Nie czytałam ... książki, ale dużo o .. . słyszałam.  
1. waszej / niej 
2. waszej / jej 
3. waszych / ich 
4. waszych / nich 
5. waszą / jej 

1

408

 Nauczyciel stoi przy ... obok ... ..  
1. tabl icy / oknu 
2. tabl icy / okna 
3. tabl icą / oknem 
4. tabl icą / okna 
5. tablicą / oknem 

2

409

 W którym zdaniu czasownik jest użyty w stronie zwrotnej?  
1. Książka  jest czytana  przez Anię. 
2. Ania  czyta książkę.  
3. Ania  jest  osobą czytającą . 
4. Książka czyta  się.   
5. Ania nie lubi czytać książek. 

4

410

 Z którym państwem Polska NIE graniczy 
1. Niemcami 
2. Ukrainą 
3. Słowacją 
4. Węgrami 
5. Austrią 

4

411

 Ile województw jest w Polsce 
1. 14 
2. 15 
3. 16 
4. 17 
5. 21 

3

412

 Polska leży nad morzem  
1. Bałtyckim 
2. Czarnym  
3. Śródziemnym  
4. Mar twym  
5. Egejskim 

1

413

 Która rzeka NIE płynie  w Polsce  
1. Wisła  
2. Odra  
3. Loara  
4. Narew 
5. Warta 

3

414

 Które miasto było pierwszą stolicą Polski  
1. Kraków 
2. Warszawa 
3. Gniezno 
4. Gdańsk 
5. Lublin 

3

415

 Jak od 31 grudnia 1989 roku, zgodnie z Konstytucją,  można nazywać Polskę? 
1. Republika Polska 
2. Rzeczpospolita Polska 
3. Państwo Polskie 
4. Polonia 
5. Korona Polska 

2

416
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 Jaka jest ludność Polski? 
1. ponad 48 tys. 
2. ponad 38 tys. 
3. ponad 28 tys. 
4. ponad 58 tys. 
5. ponad 68 tys. 

2

417

 Które miasto było drugą stolicą Polski 
1. Kraków 
2. Warszawa 
3. Gniezno 
4. Gdańsk 
5. Lublin 

1

418

 Obecna stolica Polski 
1. Kraków 
2. Warszawa 
3. Gniezno 
4. Gdańsk 
5. Lublin 

2

419

 Który z poniższych utworów nie powstał w średniowieczu: 
1. „Bogurodzica”  
2. „Pieśń Świętojańska o Sobótce” 
3. „Legenda o św. Aleksym” 
4. „Rozmowa mistrza Poikarpa ze Śmiercią” 
5. „O zachowaniu się przy stole” 

2

420

 W którym utworze występuje motyw dance macabre?  
1. „Bogurodzica”  
2. „Pieśń Świętojańska o Sobótce” 
3. „Legenda o św. Aleksym” 
4. „Rozmowa mistrza Poikarpa ze Śmiercią” 
5. „Pieśń Świętojańska o Sobótce” 

4

421

 W którym utworze występuje motyw świętego ascety? 
1. „Bogurodzica”  
2. „Pieśń Świętojańska o Sobótce” 
3. „Legenda o św. Aleksym” 
4. „Rozmowa mistrza Poikarpa ze Śmiercią” 
5. „O zachowaniu się przy stole” 

3

422

 Kto jest symbolem Warszawy 
1. Smok 
2. Syrenka 
3. Pan Twardowski  
4. Biała Dama 
5. Koziołek 

2

423

 Kto jest symbolem Krakowa 
1. Smok 
2. Syrenka 
3. Pan Twardowski 
4. Biała Dama 
5. Koziołek 

1

424

 Które góry NIE są w Polsce 
1. Tatry 
2. Bieszczady 
3. Świętokrzyskie 
4. Alpy 
5. Rysy 

4

425

 Godło Polski to 
1. Biały Orzeł w złotej koronie na czerwonym tle 
2. Złoty Orzeł w czerwonej koronie na bia łym tle 
3. Czerwony Orzeł w złotej koronie na białym tle 
4. Biały Orzeł w złotej koronie o dwóch głowach 
5. Polska nie ma godła 

1

426

 Dzień F lagi Narodowej to: 
1. 2 maja 
2. 3 maja 
3. 1 maja 
4. 9 maja 
5. 7 maja 

1

427

 Dzień Konstytucji 1791 r. to 
1. 2 maja 
2. 3 maja 
3. 1 maja 
4. 9 maja 
5. 7 maja 

2

428

 Dzień P racy w Polsce to: 
1. 2 maja 
2. 3 maja 
3. 1 maja 
4. 9 maja 
5. 7 maja 

3

429
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 Nazwa hymnu polskiego brzmi: 
1. Mazurek Wybickiego 
2. Mazurek Dąbrowskiego 
3. Mazurek Piłsudskiego 
4. Mazurek Polskiego 
5. Mazurek Ziembickiego 

2

430

 Autorem hymnu jest: 
1. Józef Wybicki  
2. Henryk Dąbrowski  
3. Józef Piłsudski  
4. Ignacy Paderewski 
5. Jerzy Popełuszko 

1

431

 Kim był Henryk Dąbrowski? 
1. Kompozytorem i poetą 
2. Marszałkiem Polski 
3. Generałem Legionów Polskich we Włoszech 
4. Oficerem Armii Krajowej 
5. Prezydentem Polski 

3

432

 Hymn Polonii to: 
1. Boże, coś Polskę 
2. Bogurodzica 
3. Gaude Mater  Polonia 
4. Rota 
5. My chcemy Boga 

4

433

 Autorem „Roty” jest: 
1. Mar ia Konopnicka  
2. Adam Mickiewicz 
3. Stanisław ze Szczepanowa 
4. Józef Wybicki 
5. Jan Twardowski 

1

434

 Co to jest Sejm: 
1. Gabinet Ministrów 
2. Par lament 
3. Izba Przyjęć 
4. Trybunał Konstytucyjny 
5. Pałac Prezydencki 

2

435

 Kto jest obecnym prezydentem Polski: 
1. Andrzej Duda 
2. Bronisław Komorowski 
3. Aleksander Kwaśniewski 
4. Lech Wałęsa 
5. Donald Tusk 

1

436

 Kto był pierwszym postkomunistycznym prezydentem Polski, a zarazem przewódcą „Solidarności”? 
1. Andrzej Duda 
2. Bronisław Komorowski 
3. Aleksander Kwaśniewski 
4. Lech Wałęsa 
5. Donald Tusk 

4

437

 Dzięki komu Polska odzyskała niepodległość? 
1. Gabriel Narutowicz 
2. Ignacy Mościcki 
3. Józef Piłsudski 
4. Władysław Raczkiewicz 
5. Roman Dmowski 

3

438

 W którym roku Polska odzyskała niepodległość: 
1. 1918 
2. 1922 
3. 1815 
4. 1791 
5. 1916 

1

439

 listopada to: 
1. Dzień Niepodległości 
2. Dzień Polonii 
3. Dzień Konstytucji 
4. Dzień Wszystkich Świętych 
5. Dzień Babci 

1

440

 Co NIE na leży do na jwiększych polskich centrów religijnych: 
1. Jasna Góra w Częstochowie 
2. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
3. Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie 
4. Kościół sw. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce 
5. Sanktuarium Matki Bożej – Królowej Polski w Licheniu 

4

441

 Biały chleb, upieczony na wodzie i mące, symbol pokoju, dobra, miłości i przebaczenia, którym Polacy łamią się podczas Wigilii 
Bożego Narodzenia: 
1. Komunikant 
2. Hałka 
3. Opłatek 
4. Drożdżówka 
5. Keizerka 

3

442
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 Makie ta przedstawiająca wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa Chrystusa (stajni lub groty) to: 
1. Szopka Betlejemska 
2. Choinka 
3. Roraty 
4. Adwent 
5. Gwiazdka 

1

443

 Dokument, na mocy którego Mieszko I oddał państwo polskie pod opiekę papieża , to: 
1. Dagome iudex 
2. Liberum Veto 
3. Vir tuti militari 
4. Pars pro toto 
5. Anglicanorus coetibus 

1

444

 Ostatni czwartek przed Wielkim Postem, podczas którego należy zjeść jak najwięcej pączków, to: 
1. Postny czwar tek 
2. Pączkowy czwartek 
3. Tłusty czwartek 
4. Wielki czwar tek 
5. Czysty czwartek 

3

445

 Pierwszy dzień Wielkiego Postu u katolików to: 
1. Tłusty Czwartek 
2. Środa Popielcowa 
3. Noc Świętojańska 
4. Niedziela Palmowa 
5. Walentynki 

2

446

 Polska weszła do NATO: 
1. 12 marca 1999 
2. 1 maja 2004 
3. 11 listopada 1918 
4. 3 maja 1791 
5. 24 sierpnia 1990 

1

447

 Polska weszła do Unii Europejskiej: 
1. 12 marca 1999 
2. 1 maja 2004 
3. 11 listopada 1918 
4. 3 maja 1791 
5. 24 sierpnia 1990 

2

448

 Gdzie urodził się Jan Paweł II?: 
1. Wadowice 
2. Kraków 
3. Warszawa 
4. Lublin 
5. Łódź 

1

449

 Flaga  Polska  ma kolory: 
1. Biało-czerwone 
2. Czerwono-białe 
3. Niebiesko-żółte 
4. Złoto-czerwone 
5. Zielono-żółta 

1

450

 Koronacja królów Polski odbywała się w: 
1. Bazylice Mariackiej w Krakowie 
2. Sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej 
3. Katedrze na Wawelu 
4. na Zamku Lubelskim 
5. na Zamku Krzyżackim w Malborku 

3

451

 Napoleon Bonaparte znalazł się w poskim hymnie  narodowym ponieważ: 
1. zwyciężył Rosjan pod Borodino w 1812 r. 
2. nadał ziemię szlachcie polskiej 
3. zdobył niepodległość dla Polski 
4. stworzył Księstwo Warszawskie (1807–1815)  
5. Polacy go bardzo lubią 

4

452

  Jacek Kaczmarski to: 
1. malarz 
2. poeta 
3. działacz publiczny 
4. piosenkarz 
5. redaktor 

4

453

  Piosenkę „Tolerancja” śpiewa: 
1. Marek Grechuta 
2. Stanisław Soyka 
3. Piotr Rubik 
4. Jacek Kaczmarski 
5. Czesław Niemen 

2

454

 Który ze znanych polskich malarzy był powiązany z Podolem: 
1. Adam (Albert) Chmie lowski  
2. Zdzisław Beksiński  
3. Józef Mehoffer  
4. Stanisław Ignacy Witkiewicz 
5. Stanisław Wyśpiański 

1

455
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 Który ze znanych polskich malarzy był autorem witraży z obrazem Boga Ojca w kościele franciszkanów w Krakowie: 
1. Zdzisław Beksiński 
2. Józef Mehoffer 
3. Stanisław Ignacy Witkiewicz 
4. Stanisław Wyśpiański 
5. Adam (Albert) Chmie lowski 

4

456

 Kto napisał „Treny”? 
1. Michał Wołodajowski 
2. Stanisław Wyśpiański 
3. Adam Mickiewicz 
4. Jan Kochanowski 
5. Mikołaj Rej 

4

457

 Który z malarzy malował portre ty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: 
1. Canaletto 
2. Bacciare lli 
3. Mehoffer 
4. Beksiński 
5. Witkacy 

2

458

 Kto był twórcą ‘stylu zakopiańskiego’ 
1. Bacciare lli 
2. Mehoffer 
3. Beksiński 
4. Witkacy 
5. Canaletto 

4

459

 Jak brzmi imię Jana Pawła  II? 
1. Franciszek Salezy 
2. Stefan Wyszyński 
3. Józef Glemp 
4. Karol Wojtyła 
5. Adam Sapiecha 

4

460

 Najsłynniejsza polska uczelnia, założona w 1364 r., to: 
1. Uniwersytet Warszawki 
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
3. Uniwersytet Jagelloński w Krakowie 
4. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
5. Katolicki Uniwersytet Lubelski 

3

461

 Wybitny polski pisarz o światowej sławie, który urodził się w Berdyczowie, to: 
1. Edgar Allan Poe 
2. James Joyce 
3. Joseph Conrad 
4. James Bond 
5. Isaac Bashevis Singer 

3

462

 Złoty Wiek kultury polskej: 
1. XV 
2. XVI 
3. XVII 
4. XI 
5. XX 

2

463

 Antropocentryzm oznacza, że w centrum zainteresowania jest: 
1. natura 
2. człowiek 
3. Bóg 
4. Religia 
5. zwierzęta 

2

464

 Za umowną datę początku renesansu uważa się publikację: 
1. „Sonetów do Laury” Francesco Petrarki 
2. „O obrocie ciał niebeskich” Mikołaja Kopernika 
3. „Dekamerona” Giovanni Boccaccio 
4. „Boskiej komedii” Dantego Alighieri 
5. Publikac ja tomu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza 

1

465

 Najwybitniejszym myślicielem doby odrodzenia, głoszącym irenizm, był: 
1. William Szekspier 
2. Tomasz Morus 
3. Niccolo Machiavelli 
4. Erazm z Rotterdamu 
5. Jan Kochanowski 

4

466

 Hasło epoki renesansu to: 
1. Myślę,  więc jestem 
2. Człowiekiem jestem, i nic z tego, co ludzkie nie jest mi obce 
3. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi 
4. Przez oczy do duszy 
5. Pamiętam o śmierci 

2

467

 Pochwała zgody, pokoju, a potępienie kłótni, waśni i wojen, to: 
1. Erazmizm 
2. Makiawelizm 
3. Irenizm 
4. Humanizm 
5. Ekspresjonizm 

3

468
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 W którym utworze jest krytykowany duchowny i szlachcic? 
1. Psałterz  Dawidów 
2. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem 
3. Żywót człowieka poćciwego 
4. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmierc ią 
5. Monachomachia  

2

469

 Do pokolenia Kolumbów należy twórcy urodzeni po: 
1. 1920 roku 
2. 1930 roku 
3. 1960 roku 
4. 2000 roku 
5. Po XIX wieku 

1

470

 Obraz Leonardo da Vinci „Dama z gornostajem” znajduje się w: 
1. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 
2. na Zamku Warszawskim 
3. Muzeum Narodowym w Krakowie 
4. Galerium Sz tuk Pięknych w Warszawie 
5. W kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim 

1

471

 Autorem traktatu „O poprawie Rzeczypospolitej” jest: 
1. Mikołaj Rej 
2. Andrzej Frycz Modrzewski 
3. Jan Kochanowski 
4. Piotr Skarga 
5. Andrzej Morsztyn 

4

472

 Miasto idealne na wzór  włoskiej Padwy to: 
1. Żowkwa 
2. Kraków 
3. Sandomierz 
4. Zamość 
5. Kraków 

4

473

 Hasło, iż „Polacy nie gęsi, i swój język mają” należy do: 
1. Jana Kochanowskiego 
2. Mikołaja Reja 
3. Andrzeja Frycz Modrzewskiego 
4. Piotra Skargi 
5. Adama Mickiewicza 

2

474

 Kto należy do trzech Wieszczów Polskich? 
1. Szymborska, Miłosz, Różewicz 
2. Sienkiewicz, Mickiewicz, Słowacki 
3. Mickiewicz, S łowacki, Norwid 
4. Konopnicka, Orzeszkowa, Prus 
5. Norwid, Asnyk, Borowski 

3

475

 Krótki utwór wierszowany, niekiedy humorystyczny, zakończony wyraźną  puentą, którego twórcą był Jan Kochanowski: 
1. Tren 
2. Fraszka 
3. Figlik 
4. Sonet 
5. ballada 

2

476

 Do liryki funeralnej należy: 
1. Tren 
2. Fraszka 
3. Figlik 
4. Sonet 
5. Ballada 

1

477

 Poeta/Mistrz z Czarnolasu to: 
1. Jan Kochanowski 
2. Mikołaj Rej 
3. Andrzej Frycz Modrzewski 
4. Piotr Skarga 
5. Adam Mickiewicz 

1

478

 Tytuł Jana Kochanowskiego „Poeta doctus” oznacza: 
1. Poeta genialny 
2. Poeta uczony 
3. Poeta niezdolny 
4. Poeta smutny 
5. Poeta inteligentny 

2

479

 Autorem zbioru „Pan Cogito” był: 
1. Tadeusz Różewicz 
2. Adam Mickiewicz 
3. Sławomir Mrożek 
4. Zbigniew Herbert 
5. Czesław Miłosz 

4

480

 Jak miały na imię zmarłe córki Jana Kochanowskiego? 
1. Urszula i Jadwiga 
2. Urszula i Helena 
3. Urszula i Anna 
4. Anna i Jadwiga 
5. Irena i Oksana 

3

481
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 Ile jest trenów: 
1. 15 
2. 17 
3. 19 
4. 14 
5. 21 

3

482

 Jaki tytuł ma ostatni tren Kochanowskiego? 
1. Raj 
2. Niebo 
3. Sen 
4. Babcia 
5. Ojc iec 

3

483

 Pieśń żałobna, utwór poetycki o elegijnym tonie  i charakterze żałobnym, wyrażający żal po stracie danej osoby, zwykle znanej i 
sławnej, to: 
1. Fraszka 
2. Tren 
3. Figlik 
4. Sonet 
5. Bajka 

2

484

 Autorem „Kartoteki” i „Kartoteki rozrzuconej” był: 
1. Tadeusz Różewicz 
2. Czesław Miłosz 
3. Zbigniew Herbert 
4. Wisława Szymborska 
5. Sławomir Mrożek 

1

485

 Pieśń/hymn „Czego chcesz od nas, Panie” napisał: 
1. Mikołaj Rej 
2. Andrzej Frycz Modrzewski 
3. Jan Kochanowski 
4. Piotr Skarga 
5. Franciszek Karpiński 

3

486

 Obraz Ojczyzny jako tonącego okrętu spotykamy w „Kazaniach Sejmowych”: 
1. Franciszka Karpińskiego 
2. Andrzeja Frycz Modrzewskiego 
3. Jana Kochanowskiego 
4. Piotra Skargi 
5. Mikołaja Reja 

4

487

 Autorem traktatu „O poprawie Rzeczypospolitej” jest: 
1. Andrzej Frycz Modrzewski 
2. Franciszek Karpiński 
3. Jan Kochanowski 
4. Piotr Skarga 
5. Mikołaja Reja 

4

488

 Czego NIE napisał Henryk Sienkiewicz? 
1. Quo Vadis 
2. Zniewolony umysł 
3. Pan Wołodyjowski 
4. W pustyni i w puszczy 
5. Potop 

2

489

 Piot Skarga był: 
1. Poetą doctus 
2. Księdzem jezuitą 
3. Posłem na sejm 
4. Sekretarzem króla 
5. Mnichem franciszkańskim 

2

490

 W „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”  Jan Kochanowski opisuje obchody: 
1. Dożynek 
2. Andrzejek  
3. Zielonych Świątek 
4. Jana Kupała 
5. Wielkanocy 

4

491

 Autorem „Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem” jest: 
1. Mikołaj Rej 
2. Andrzej Frycz Modrzewski 
3. Jan Kochanowski 
4. Piotr Skarga 
5. Franciszek Karpiński 

1

492

 W którym roku miał miejsce chrzest Polski: 
1. 988 
2. 966 
3. 955 
4. 1025 
5. 900 

2

493

 Teocentryzm oznacza, że w centrum za interesowania jest: 
1. natura 
2. człowiek 
3. Bóg 
4. Religia 
5. teologia 

3

494

31 липня 2020 р. Страница 38 из 39



 Wzorce osobowe w średniowieczu to: 
1. Bóg, honor, ojczyzna 
2. Rycerz, asceta , władca 
3. Łacina, chrześcijaństwo, papież 
4. Dobro, prawda  i piękno 
5. Wiara, nadzieja, miłość  

2

495

 Uniwersalizm średniowieczny to wspólny: 
1. Język, ustrój, władza, wiara 
2. Czas, miejsce, akcja 
3. Wiara, nadziea, miłość 
4. Bóg, honor, ojczyzna 
5. Łacina, chrześcijaństwo, papież 

1

496

 Władzę duchową w średniowieczu reprezentował: 
1. Cesarz 
2. Papież 
3. Książe 
4. Rycerz 
5. Król 

2

497

 Bitwa pod Grunwaldem przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu miała miejsce w roku: 
1. 1410 
2. 1415 
3. 1510 
4. 1515 
5. 1615 

1

498

 Pierwszym męczennikiem Polski był: 
1. Św. Wojciech 
2. Św. Stanisław 
3. Św. Cyryl i Metody 
4. Św. Józef z Kupertyny 
5. Bł. Jerzy Popiełuszko 

1

499

 Kto nie był laureatem nagrody Nobla: 
1. Adam Mickiewicz 
2. Wisława Szymborska 
3. Henryk Sienkiewicz 
4. Stanisław Reymont 
5. Czesław Miłosz 

1

500
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