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ВСТУП

Програма для проведення тестування здобувачів вищої освіти на володіння 
польською мовою на рівні Bl (В2) для проходження практичної підготовки за 
кордоном (Програма тестування) Створена з урахуванням Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2) та розрахована на здобувачів вищої 
освіти, які вступають на навчання до закордонних навчальних закладів для 
проходження практичної підготовки (навчання та/або стажування, практика) за 
програмами міжнародної академічної мобільності. Зміст завдань для здійснення 
контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності 
уніфіковано за видами і формами завдань.

У програмі тестування враховано особливості польської мови. Об’єктами оцінки 
є мовленнєва компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні 
компетентності. Зміст тестових завдань ґрунтується на автентичних зразках 
літературного мовлення, прийнятого в Республіці Польща, відповідно до сфер 
спілкування і тематики текстів, визначених цією Програмою тестування.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1 Мета та завдання тестування

Мета: виявлення у здобувачів вищої освіти засобами іноземної мови загальних та 
професійних мовних компетенцій, опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, 
який забезпечуватиме необхідну для здобувана вищої освіти комунікативну 
спроможність спілкуватися усно і письмово польською мовою з професійних питань в 
період навчання та/або стажування, практики за кордоном.
Завдання: Основними завданнями тестування є перевірка навичок практичного 
володіння польсьскою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 
тематики, зумовленої професійними потребами; формування термінологічної 
компетенції здобувачів вищої освіти, що необхідна для обговорення професійних тем, 
читання, перекладу та аналізу професійно-орієнтованих текстів; збагачення галузевих 
знань здобувачів вищої освіти; навчання аналізувати, систематизувати отриманий 
матеріал і презентувати його в усній або письмовій формах (реферуванні; анотуванні; 
діловому листуванні).
Компетентності, які тестуються:
- здатність до професійного спілкування польською мовою;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність до письмових та усних комунікацій польською мовою;
- здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
- здатність працювати самостійно і в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки;
- здатність до пошуку, аналізу, використання та інтерпретації інформації для 
вирішення професійних завдань.
Очікувані результати від тестування: У результаті тестування здобувач вищої 
освіти згідно з цілями основної освітньої програми повинен продемонструвати 
навички та вміння в діапазоні В1-В2, стосовно області своєї спеціальності, що 
передбачає освоєння наступних навичок:
А) загальнокультурні: навички використання польсьскої мови у повсякденному житті, 
в зарубіжних поїздках і в дискусіях на загальнокультурні теми; вміння створювати 



монологічне висловлювання і навик ведення бесіди в рамках пройдених тем; навик 
застосування знань культурного життя й традицій країн мови, що вивчається.
Б) загальні навчальні навички та вміння, необхідні здобувачам освіти для 
самостійного розв'язання мовних проблем, зокрема, навик роботи зі словником, 
особливо одномовних.
В) професійні: початкові навички перекладу спеціальних текстів за фахом з 
англійської мови на українську мову; навички написання доповідей за фахом, 
анотування і реферування наукових статей; навик ознайомлювального читання (без 
використання словника); навички усного продукування презентацій; вміння брати 
участь в дискусії, в тому числі на непідготовлену тему.

2. ОПИС ТЕСТІВ
2.1. Орієнтовна тематика мовленнєвих ситуацій 

(Західноєвропейські рекомендації з мовної освіти)
Таблиця 1

1. Особистісна сфера 2. Публічна сфера 3. Освітня сфера
1.1 .Повсякденне життя і його 
проблеми

2.1.Погода. Природа.
Навколишнє середовище

3.1.Система освіти в Україні 
та в країні, мову якої вивчають

1.2.Сім’я. Родинні стосунки 2.2.Життя в країні, мову якої 
вивчають

3.2. Освіта, навчання, 
виховання

1.3.Характер людини 2.3.Подорожі, екскурсії 3.3.Історія університету в
якому навчаються

1.4. Дружба. Любов 2.4.Культура й мистецтво в 
Україні та в країні, мову якої 
вивчають

3.4. Студентське життя

1.5. Стосунки з однолітками, у 
колективі

2.5.Спорт в Україні та в країні, 
мову якої вивчають

3.5.Вибір професії, роботи.

1.6. Здоровий спосіб життя 2.6.Література в
Україні та в країні, мову якої 
вивчають

3.6. Іноземні мови в житті 
людини

1.7. Особисті сні пріоритети 2.7.Засоби масової інформації
1.8. Світ захоплень 2.8.Молодь і сучасний світ
1.9. Дозвілля, відпочинок 2.9. Людина і довкілля
1.10. Харчування, покупки 2.10.Науков-технічний прогрес, 

видатні діячі
1.11. Плани на майбутнє 2.11 .Україна в світовій

спільноті
2.12.Традиції та звичаї в 
Україні та в країні, мову якої 
вивчають
2.13.Музеї, виставки
2.14.Живопис. Музика
2.15.Кіно, телебачення, радіо, 
театр.
2.16. Міжнародні організації



2.2. Орієнтовний перелік граматичного мінімуму для тестування 
(Західноєвропейські рекомендації з мовної освіти) 

 __________________________________________ Таблиця 2
Іменник:
Граматичні категорії (однина, 
множина, присвійний відмінок). 
Іменникові словосполучення. 
Лексичні класи іменників 
(власні та загальні назви: 
конкретні, абстрактні
іменники, речовини, збірні 
поняття).

Дієслово:
Правильні та неправильні 
дієслова.
Спосіб дієслова.
Часо-видові форми. 
Модальні дієслова.
Дієслівні форми (інфінітив, 
герундій, дієприкметник). 
Конструкції 3 дієслівними 
формами (складний додаток, 
складний підмет, складний 
присудок).

Речення:
Прості речення.
Складні речення.
Безособові речення.
Умовні речення (0,1,II типів).

Артикль:
Означений і неозначений.
Нульовий артикль

Займенник:
Розряди займенників.
Особові займенники.
Вказівні займенники.
Присвійні займенники.
Зворотні займенники.

Сполучники:
Види сполучників.
Сурядні сполучники.
Підрядні сполучники.
Співвідносні сполучники.

Прикметник:
Розряд прикметників.
Ступені порівняння 
прикметників.

Прислівник:
Розряди прислівників.
Ступені порівняння
прислівників

Пряма й непряма мова
Час у прямій мові.
Час у непрямій мові.
Займенники та прислівники у 
непрямій мові.
Підрядне речення у непрямій 
мові.

Числівник
Кількісні числівники.
Порядкові числівники
Дробові числівники

Прийменник:
Типи прийменників

Словотвір:
Способи утворення слів.
Складні слова.
Афіксація.
Скорочення.
Абревіатура.
Створення нових слів

3. ДЕСКРИПТОРИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

РІВНІ В1(В2) ЗА ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Таблиця 4

Рівень 
володіння 

мовою

Вид мовленнєвої 
діяльності

Дескриптори критеріїв

Bl (В2) Усне мовлення • розуміє комунікативний намір мовця і 
наслідки його висловлювання та адекватно 
реагує на його мовну поведінку, відповідає на 
запитання, просто і зв’язано висловлюється на 
знайомі теми, теми особистих інтересів, теми, 
що стосуються актуальних питань в певній 
сфері, дотримуючись правил етикету 
лінгвокультури носіїв мови, норм мовленнєвої 
поведінки;
• може описати досвід, події, сподівання, мрії 
та амбіції, навести стислі пояснення і докази 
щодо точок зору та планів;
• може вирішити більшість питань під час 
перебування або подорожі у країні, мова якої 
вивчається;
• може правильно і когерентно презентувати 
усні повідомлення про життя і культуру 
країни, різнопланової тематики.

Bl (В2) Письмо • виконує письмові вправи та завдання, рівень 
складності яких визначається як вище 
середнього, що відображають лексичний 
матеріал до знайомих тем, тем особистих 
інтересів, тем, що окреслюють проблемні 
ситуації реального спілкування і граматичний 
матеріал про частини мови, утворення 
множини іменників, вживання артикля, 
ступені порівняння прикметників та 
прислівників, особливості вживання особових 
займенників, вживання часових форм дієслова 
активного та пасивного стану, модальні 
дієслова, узгодження часів, умовний спосіб 
дієслова, безособові дієслівні форми;
• зв’язано пише приватні листи та мейли, 
правильно вживаючи мовні і граматичні 
структури, описуючи свої потреби і проблеми, 
сподівання. Амбіції, дає поради;
• володіє уміннями написати таких типів 
ділової документації, як: особисте резюме, 
супроводжуючий лист, лист-запит, лист-



скарга, мотиваційний лист;
• пише дискурсивні та аргументативні есе про 
своє оточення, сім’ю, навчання, потенційну 
кар’єру вживаючи вивчені мовні і граматичні 
структури, логічно і зв’язно викладаючи 
думки, дотримуючись, формату письмового 
висловлювання; зв’язно, стилістично і 
граматично коректно пише, анотує і реферує 
прочитаний текс.

Bl (B2) Читання • читає і розуміє автентичні тексти рівня 
складності, що визначається як вищий 
середнього з підручників та посібників, 
спеціалізованих та популярних періодичних 
видань, Інтернет-джерел;
• читає і розуміє інструкції з виконання 
навчальних завдань рівня складності, що 
визначається як вищий середнього, у сфері 
спеціалізації;
• розуміє комунікативний намір автора 
нескладного письмового дискурсу різних 
жанрів;
• розпізнає та розуміє стилістичні маркери 
нескладних письмових дискурсів різних 
жанрів;
• розуміє основний зміст автентичних
документів академічної та ділової
документації.

Bl (B2) Аудіювання • розуміє близько 70 % змісту усного
висловлювання носія мови по телефону чи у 
процесі безпосереднього особистого
спілкування, навчального аудіо- чи 
відеозапису рівня складності сприйняття, що 
визначається як вищий середнього, за 
кількістю інформації, вживанням мовних і 
граматичних структур, вимовою, темпом на 
теми, передбачені навчальною програмою;
• виокремлює ключові деталі інформації, що 
сприймається з навчальних аудіо- чи 
відеозаписів і успішно виконує завдання на 
розуміння прослуханого;
• розпізнає потрібну інформацію та основні
ідеї висловлювань в ході обговорень, 
презентацій, доповідей на теми, пов’язані з 
повсякденним життям, соціальними
проблемами, навчанням і визначені



навчальною програмою:
• розуміє близько 70 % інформації з 
прослуханих текстів, повідомлень та 
інструкцій;
• розпізнає стилістичні маркери в усному 
мовленні.

4. МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ

Для проходження тестування на визначення рівня володіння англійською 
мовою передбачено застосування таких методів як пояснювально-ілюстративний 
та/або інформаційно-рецептивний, репродуктивний (репродукція - відтворення), 
метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дискусії, презентації, ілюстрації, 
метод проектів, моделювання професійних ситуацій, робота з текстами, друкованими 
матеріалами, різнотипні граматичні завдання.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

5.1 Базова література

5.1. Malolepsza М., Szymkiewicz A. Hurra! Ро polsku 1.
5.2. Malolepsza М., Szymkiewicz A. Hurra! Ро polsku 2.
5.3. Malolepsza М., Szymkiewicz A. Hurra! Ро polsku 3.

5.2 Додаткова література
5.4. Bajor Е., Madej Е. (2006), Wsrod ludzi і ich spraw. Kurs j<?zyka polskiego jako obcego 
dla humanistow, Bestom, Lodz.
5.5. Ciesielska-Musameh R., Guzik-Swica B., Przechodzka G. (2016), Z polskim w swiat. 
Podr^cznik do nauki j?zyka polskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin
5.6. Golkowski M. і in. (2010), Gdybym dobrze znal j?zyk polski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
5.7. Lipinska E. (2003), Z polskim na ty, Universitas, Krakow (z рІуЦ CD).
5.8. Stempek L, Stelmach A., (2012), Polski krok po kroku 2, Glossa, Krakow.
5.9. Szelc-Mays M. (2010), Witamy na Podkarpaciu. Podr^cznik j^zyka polskiego dla 
studentow ukrainskich na poziomie A2/B1, Stowarzyszenie Spoleczno-Ekonomiczne 
„Absolwent”, Rzeszow.
5.10. Zarych E. (2014), Przejdz na wyzszy poziom, Wydawnictwo Nowela, Poznan.

5.3 Інтернет-ресурси

5.11. http://wymowapolska.pl/
5.12. http://jpol.blog.net.ua/
5.13. http://j9zyk-p0lski.pl/
5.14. http://grzegorj.w.interia.pl/gram/gramOO.html

http://wymowapolska.pl/
http://jpol.blog.net.ua/
http://j9zyk-p0lski.pl/
http://grzegorj.w.interia.pl/gram/gramOO.html


5.15. http://www.slownik.ukraincow.net/
5.16. http://www.maximus.pl/tl-dziedzina-8.html
5.17. http://gramatyka.wordpress.com/

6. ЗМІСТ ТЕСТІВ

Тест базується на темах, що передбачені цією Програмою тестування. Тест 
складається з ключових розділів: rozumienie ze sluchu (аудіювання), rozumienie tekstow 
pisanych (читання), poprawnosc gramatyczna (лексико-граматичний) розділи. Першим 
завданням є аудіювання.

У першому завданні, здобувачам вищої освіти необхідно прослухати 
автентичний текст та вказати, чи є подані нижче твердження вірними або відповісти 
на питання щодо змісту прослуханого тексту.

Приклад тесту/Test przykladowy.

ROZUMIENIE ZE StUCHU
I. Prosz^ uwaznie sluchac tego nagrania і zaznaczac wlasciwe odpowiedzi.

Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz!
II.
Przyklad:
0. Ta wypowiedz jest typowa

a) na dworcu autobusowym.
b) na dworcu kolejowym.
c) w kolejce gorskiej.

1. Ta wypowiedz jest typowa
a) w tramwaju.
b) w kinie.
c) w muzeum.

8. Ta wypowiedz oznacza:
a) Nie wiem, dok^d idziesz.
b) Nie rozumiem.
c) Chodz ze mmp

2. Ta wypowiedz jest typowa
a) w ski epie.
b) u dentysty.
c) w aptece.

9. Ta wypowiedz oznacza, ze
a) nie nie wiem na ten temat.
b) nie chc$ о tym mowic.
c) nie rozumiem tego tematu.

3. Ta wypowiedz jest typowa
a) w salonie Bingo.
b) wpunkcie LOTTO.
c) w szatni.

10. Ta wypowiedz oznacza, ze
a) rozmawiam z dyrektorem.
b) prosz$ о rozmow§ z dyrektorem.
c) wolam dyrektora.

4. Ta wypowiedz jest typowa
a) w autobusie.
b) wtaksowce.
c) w poci^gu.

11. Ta wypowiedz oznacza, ze kupuj^ bilet
a) w obie strony.
b) tylko powrotny.
c) wjednq. strong.

http://www.slownik.ukraincow.net/
http://www.maximus.pl/tl-dziedzina-8.html
http://gramatyka.wordpress.com/


5. Ta wypowiedz jest typowa podczas
a) zakupow.
b) posilku.
c) zebrania.

12. Ta wypowiedz oznacza:
a) Dok^d idziesz?
b) Co wybrales?
c) Jakie sq wyniki wyborow?

6. Ta wypowiedz oznacza:
a) Так!
b) Nie!
c) Nigdy!

13. Ta wypowiedz to
a) odmowa.
b) zaproszenie.
c) zawiadomienie.

7. Ta wypowiedz oznacza, ze
a) mamjutro czas.
b) spotkamy si? jutro.
c) musz? to zrobic do jutra.

14. T? wypowiedz mozna najcz?sciej uslyszec
a) w sklepie.
b) przy stole.
c) nad morzem.

II. Prosz? uwaznie sluchac tego nagrania і wykonywac zadanie zgodnie z podanym 
przykladem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.

Prosz? wpisac brakujqce stow a.
Dzien dobry Panstwu. Sa tacy ludzieQ, ktorzy od dziecinstwa 

........................................... 1 wiek dojrzaly.... po- starosc mieszkaj^ w jednej 
miejscowosci, nieraz tez і w jednym domu, natomiast sq.............2 rzesze tych, ktorzy

1. W podrozy uczestniczyly
a) dwie studentki.
b) starsze panie.
c) chinskie uczennice.

po osi^gni^ciu pewnego wieku zmieniaj^ miejsce zamieszkania, mieszkajq w 
intemacie, uczq si?,...........................................3, pozniej zawieraj^ zwiqzek malzenski
і gdzies tam swoje pierwsze mieszkaniezaczynajq. meblowac. Prosz? chwil? pomyslec 
о tym........................................... 4 pierwszym mieszkaniu. Kiedy panstwo tam
zamieszkali, pewnie byly swiezo pomalowane sciany, zawsze byly pewne pomysly na 
takie czy inne umeblowanie, czy takie czy inne pomysly na to, co si? 
........................................... 5 na scianach. Bo oczywiscie mijaj^ lata, pi?c, dziesi?c, 
pi?tnascie lat і czlowiek si? zzywa z tymi czterema scianami, ale zawsze byl ten
...........................................6, kiedy po raz pierwszy zobaczylo si? te cztery sciany, 
przyslowiowe, widok z okna, ktory nam........................................... 7 przez tyle lat.
Warto pomyslec о tym miejscu, w ktorym mieszkamy.

III. Prosz? uwaznie sluchac tego nagrania і wykonywac zadanie zgodnie z podanym 
przykladem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.

Prosz? zaznaczyc wlasciwe odpowiedzi.
Przyklad:

0. Ten tekst mawi о podrozy
a) balonem.
b) samolotem.
c) statkiem.



2. Podroz zostala zorganizowana przez
a) firm^ transportowq.
b) jedn^ ze stacji telewizyjnych.
c) producenta herbaty.
3. Kobiety w dobrej kondycji fizycznej, bo
a) uprawiajq. sport.
b) pijQ herbaty.
c) jedzq zdrowo.
4. Lottrwal
a) 30minut.
b) 50 minut.
c) godzin^.
5. Kobiety cale zycie
a) wiele podrozowaly.
b) ci^zko pracowafy.
c) lataty samolotem.

IV. Prosz? uwaznie sluchac tego nagrania і wykonywac zadanie zgodnie z podanym 
przykladem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.

Prosz? zaznaczyc, czy podane zdania sq prawdziwe - P, czy falszywe - F.

P F

0. Przyklad:
To juz ostatnie wydanie konkursu radiowego.

X

1. Konkurs mogq wygrac dwie osoby.

2. Nagrodq w konkursie jest wyjazd do Sosnowca.

3. Wycieczka b^dzie trwac kilka dni.

4. Wspolorganizatorem konkursu jest Telewizja Polska.

5. Pytania dotyczq Unii Europejskiej.

6. Wediug redaktora pytania konkursowe sq dose trudne.



V. Prosze uwaznie sluchac tego nagrania і wykonywac zadanie zgodnie z 
podanym przykladem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwa razy.

Prosz? polqczyc wypowiedzi z kolutnny I z wypowiedziami z kolutnny IL 
Proszy wpisac odpowiedzi do tabelki.

I II

0. Przyklad: 
oplata paszportowa 
w wysokosci 140 zl

A paszport dla emerytow і rencistow

1. oplata paszportowa 
w wysokosci 30 zl

В paszport tymczasowy dla doroslych

2. oplata paszportowa 
w wysokosci 60 zl

C paszport dla osob, ktore maj^ wi^cej niz 70 lat

3. oplata paszportowa 
w wysokosci 45 zl

D paszport dla dzieci w wieku do 7 lat

4. paszport bez oplaty E paszport dla doroslych na 10 lat

5. 50% ulgi w 
oplacie 

paszportowej

F paszport dla dzieci, ktore nie maj^ jeszcze 13 lat

0. 1. 2. 3. 4. 5.

E

ROZUMIENIE TEKSTOW PISANYCH

I. Prosz^ przeczytac akapity і zaznaczyc wlasciwe odpowiedzi zgodnie z 
podanym przykladem.

Przyklad:
0. Letni hotel dla zwierzqt to juz nic nowego. Jesli wyjezdzamy na urlop, a nie тату kogos, 
kto moglby sip zajqc naszymi kwiatkami, mozemy zostawic je w hotelu dla roslin. Gdy nasze 
kwiaty nie lubiq zmian, mozemy wynajqc firmp, ktora bpdzie dbac о nie na miejscu.

0. Ten tekst informuje, ze:
d) hotele dla zwierzqt zaopiekujq sip rowniez kwiatami.
b) specjalne firmy mogq dbac о kwiaty і zwierzpta w domu.
c) rosliny mozna oddac do hotelu.



1. Kazdy, kto b?dzie chcial skorzystac z Intemetu, b?dzie mogl to zrobic w kiosku 
intemetowym. Na razie jest ich kilka, ale wkrotce maj^ si? znajdowac w wielu miejscachw 
kraju.

1. Ten tekst informuje, ze:
a) kioski intemetowe populame w calym kraju.
b) w kiosku z gazetami mozna skorzystac z Intemetu.
c) kioski internetowe oferuj^ dost?p do Intemetu.

2. Kluby aktywnego poszukiwania pracy sq jedn^ z form pomocy dla bezrobotnych. Maj one 
za zadanie pobudzic ich і zmotywowac do bardziej aktywnego poszukiwania pracy oraz 
wzbogacic о potrzebne wiadomosci і umiej?tnosci.

2. Z tego tekstu wynika, ze kluby:
a) dajq. bezrobotnym prac?.
b) ucz^, jak efektywniej poszukiwac pracy.
c) oferujq bezrobotnym pomoc materialn^.

3. W Polsce na pocz^tku lat 90. na chipsy przerabiano kilka tysi?cy ton ziemniakow rocznie. 
Teraz - 270 tys. ton. Statystyczny Polak zjada w ci^gu roku kilogram chipsow, Brytyjczyk az 
pi?c kilo.

3. Z tego tekstu wynika, ze:
a) Polacy і Brytyjczycyjedz^ najwi?cej chipsow.
b) w Polsce je si? coraz wi?cej chipsow.
c) Polacy jedz^ chipsy od lat 90.

4. Doskonale pami?tam, jak ci?zko mi bylo z dala od Polski. Pierwsze kilka lat w USA to byla 
ciqgla t?sknota і brak przyjaciol. Wtedy, w ci?zkich chwilach ciocia powtarzala mi stale, ze jak 
mi si? tu nie podoba, to mog? wracac.

4. Z tego tekstu wynika, ze narrator:
a) mial ciotk? w USA.
b) t?sknil za USA.
c) wyemigrowal z USA.

5. Jesli chcesz wzi^c kredyt studencki, musisz miec konto w banku. Stypendia і pieni^dze od 
rodzicow lepiej trzymac na koncie niz w skarpecie schowanej w akademiku.

5. Ten tekst informuje, ze:
a) kazdy student musi miec konto.
b) nalezy przechowywac pieni^dze w domu akademickim.
c) banki dadzq. kredyt tylko wlascicielowi konta.



ILProsz? przeczytac tekst, a nast?pnie zaznaczyc: P - gdy zdanie jest 
prawdziwe,F - gdy jest falszywe.

Mentor dla cudzoziemca
Ola Rozycka, studentka psychologii, przez caly ubiegly rok opiekowala 

si? Martinq, Wloszkq z Bolonii, ktora przyjechala na Uniwersytet Warszawski 
studiowac ekonomi?.

- Pomagalam jej zalatwiac sprawy w dziekanacie, zapisac sig do 
biblioteki, trqfic na zajgcia, znalezc mieszkanie. Samej byloby jej trudno, bo nie 
znala polskiego - wspomina Ola. Byla mentorkq - osobq, ktora pomaga 
zagranicznym stypendystom odnalezc si? na uczelni і w miescie. Takiego 
opiekuna dostaje kazdy cudzoziemiec na Uniwersytecie Warszawskim. Podobnie 
tez jest w Szkole Glownej Handlowej.Ten zwyczaj przyszedl z zachodnich 
uczelni, na ktore co roku przyjezdza wielu studentow z calego swiata. Coraz 
wi?cej przybywa ich tez do Polski. Polscy studenci zglaszajqsi?, zeby polepszyc 
swoj angielski albo innyj?zyk. W ankiecie zgloszeniowej podajq, jaki j?zykznajq 
і jaka ma bye plec ich podopiecznego. Bo mentorowanie szybko zmienia si? we 
wspolne spotkania, imprezy, przyjazh, a czasem nawet w cos wi?cej...

Kiedy zdarza si?, ze opiekun nie moze zajqc si? studentem, do akcji 
wkracza Grupa Szybkiego Reagowania. Zast?puje mentora, by student 
obcokrajowiec nie czul si? zagubiony w miescie.

- Zaprzyjaznifysmy sig z Martinq. Spgdzila w moim domu Wielkanoc. 
Chociaz moja mama nie zna wloskiego ani angielskiego, swietnie sig 
porozumiewala z Martinq і bardzo sig polubily - wspomina Ola. Mentorska 
znajomosc przetrwala wakacje: piszq do siebie maile, a za pol roku b?dq si? 
spotykaly we Wloszech. Ola wyjezdza na stypendium do Rzymu. I tarn, jako 
zagraniczna stypendystka, b?dzie mi ala okazj? zobaczyc, jak wyglqda praca 
mentora od drugiej strony.

P F
0. Ola poznala Marring na wakacjach, ktore spgdzala w Bolonii. X
1. Martina mogla sobie nie poradzic sama ze znalezieniem mieszkania.

2. Aby bye mentorem, nalezy bardzo dobrze znac angielski.
3. Mentorowanie to nie tylko obowiqzki.
4. Grupa Szybkiego Reagowania organizuje zaj?cia na uczelni.
5. Wloszka spgdzila swi?ta w polskiej rodzinie.
6. Mama Oli nie rozumiala przyjaciolki corki.
7. Ola b?dzie mentorkq we Wloszech.



III. Prosz§ przeczytac podany ponizej tekst і dopasowac usuni^te z niego 
fragmenty zgodnie z przykladem.

Spacery
Obecnie wi^kszosc czasu sp^dzamy w [_AJ°. Unikamy wysilku, nie chodzimy na 

piechot?, a w wolnym czasie zamiast na przyklad pojsc [J1 ogl^dac 
telewizj^. Так jestnam wygodniej.

Jesli chcesz poprawic kondycj? fizycznq bez []2, wybierz latwy і tani 
sposob, czylispacer. Ruch potrzebny jest wszystkim - [__ ]3. Najwi^kszym plusem
spacerow jest to,ze nie musimy kupowac zadnego specjalistycznego sprz^tu. Trzeba 
miec tylko wygodne buty.Co wi^cej, []4 і przy kazdej pogodzie. 
Najlepiej spacerowac w [__ ]5 і miej skiego ruchu - czlowiek najlepiej wypoczywa na
lonie przyrody.

Juz jedna godzina spaceru dziennie []6. Powinien to bye 
jednak wtedyintensywny marsz, w tempie 5-6 kilometrow na godzin^.

Odmian^ spaceru jest populamy takze w Polsce nordic walking, czyli 
dynamiezny marsz z kijkami. Ogromn^ zaleta tej formy ruchu jest to, ze mozna go 
polecic wszystkim, a zwlaszcza [__]7. Jest on bowiem bezpieczn^ formq.
aktywnosci, pol^czonej zesp^dzaniem czasu na swiezym powietrzu.

Przyklad:
A. potnieszczeniach: mieszkaniach, biurach, fabrykach

B. dzieciom, ludziom mlodym oraz osobom starszym
C. wydawania pieni^dzy na silowni^ czy aerobik
D. miejscach zielonych і spokojnych, z daleka od dr6g
E. na spacer mozna si<? wybrac о kazdej porze dnia
F. na spacer, wolimy siedziec w domu і
G. osobom starszym, z roznymi problemami zdrowotnymi
H. zwi^ksza naszq kondycje fizyeznq.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A



IV. Prosz? - zgodnie z podanym przykladem - polqczyc wypowiedzi z 
kolumny I z wypowiedziami z kolumny II. Odpowiedzi prosz? wpisac do 
tabelki.

Jak zach?cic dziecko do czytania? Oto kilka wskazowek dla rodzicow

I II

0. List do autora A.
Umowcie si? z dzieckiem, ze b?dzie moglo posiedziec 
15 minut przed telewizorem, jesli sp?dzi 30 minutz 
ksi^zk^.

1. Lektura w wannie B.
Dziecko, ktore widzi rodzicow z ksi^zk^, ch?tniej b?dzie 
szukac czegos do czytania.

2. Wlasna polka na 
ksiqzki c.

Zach?cajcie dzieci, aby czytaly na gios. Mozecie 
zaplanowac raz w miesi^cu kolacj? z historic czytan^ 
przez dziecko.

3.
Propozycja nie 
wybor D.

Starsze dzieci zachgccie do napisania listu lub e-mailado 
pisarza, ktorego ksiqzka je zaciekawila.

4. Wieczor z bajk^ E.
Pami?tajcie, ze sluchania nalezy si? uczyc. Nie 
denerwujcie si?, gdy na pocz^tku dziecko nie potrafi si? 
skoncentrowac.

5. Dobry przyklad F.
Miejsce, gdzie stojq. ulubione ksiqzki, powinno bye na 
odpowiedniej wysokosci dla dziecka.

6. Cierpliwosc G.
Na czytanie wykorzystujeie rozne okolicznosci. Moze to 
bye czas posilkow lub nawet k^piel.

7.
Nie ma ogl^dania 
bez czytania H.

Nie pytajcie, czy dziecko woli czytanie, czy ogl^danie 
telewizji. Po prostu siadajcie obok siebie і czytajcie.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D



V. Prosz? wybrac і podkreslic najlepszQ z trzech mozliwosci podanych w 
nawiasach zgodnie z przykladem.

W drugq rocznic? smierci Marka Grechuty (znajdzie sig, odbedzie sie, 
wystqpi)0 w Krakowie pierwsza edycja festiwalu jego tworczosci pt.: 
„Korowdd”.

Anna Treter - krakowska piosenkarka і szefowa Fundacji „Piosenkamia” 
opowiada: Zona Marka dobrze (wie, umie, zna)1 koncerty piosenki literackiej 
przygotowywane przez Fundacji і poprosila mnie, zebym (zorganizowala, 
zbudowala, zagrala)2 koncert w drug^ rocznic? smierci jej m?za. Propozycja ta 
zgadzala si? z celami Fundacji, (dlatego, poniewaz, dlaczego)3 postanowilam 
zrealizowac ten pomysl. Najpierw odbyl si? konkurs na interpretacj? piosenek 
Marka Grechuty, a (pozno, dalej, potem)4 zdecydowalismy si? dolqczyc no we 
elementy do przygotowywanego koncertu .

(Dla, Po, Na)5 festiwalu b?dzie mozna nie tylko sluchac muzyki. 
Przygotowujemyrowniez (wystaw?, przedstawienie, spektakl)6 obrazow Marka 
Grechuty. Natomiast fotograf

- Adam Bujak pokaze publicznie po raz pierwszy swoje archiwalne 
(zdj?cia, plyty, rysunki)7, ktore robil Markowi Grechucie.

Festiwal zakonczy modlitwa w jednym z krakowskich (teatrow, 
kosciolow, parkow)8, a potem wszyscy przejdQ na cmentarz Rakowiecki, aby 
tarn przy pomniku Marka Grechuty zlozyc kwiaty.

POPRAWNOSC GRAMATYCZNA

I. Prosz? podkreslic poprawnq form? wyrazow podanych w 
nawiasach zgodniez przykladem (odmiana rzeczownikow, 
przymiotnikow, zaimkow oraz przyimki).

Marta і Przemek bardzo ІиЬц (swoje miasto, swoich miast, swoim 
miastem)0, a szczegolnie dumni sq. z (dobry teatr, dobrego teatru, dobrym 
teatrem)1, w ktorym (poznego lata, poznym latem, poznym lecie)2 odbywa si? 
mi?dzynarodowy festiwal komedii. Ch?tnie sp?dzajq czas w milych 
kawiamiach, gdzie mozna posiedziec ze znajomymi і wypic z (ich, nich, nimi)3 
filizank? kawy. Na turystow czekajq tu (wygodnych hoteli, wygodne hotele, 
wygodnymi hotelami)4. ,,W (nasze miasto, naszym miastem, naszym miescie)5 
- mowiq. - jest jeden z najnowoczesniejszych ogrodow zoologicznych w 
Europie. Mozna tu zobaczyc duzo (zwierz?ta, zwierzqt, zwierz?ciu)6 і dhigo 
(one, je, ich)7 obserwowac. ZOO lezy w centrum (duzym parkiem, duzego 
parku, duzym parku)8, w ktorym znajduje si? wiele starych drzew. A jesli 
ktos pojdzie (do, nad, na)9 rzek? , to znajdzie tarn tereny sportowe, gdzie 
dziecii dorosli mog^ grac (na, z, w)10 pilk? і odpoczywac.”

II. Prosz? podkreslic poprawn^ form? wyrazow podanych w 
nawiasach zgodniez przykladami (stopniowanie przymiotnikow і 
przyslowkow).
/ 2,5 p. (5 x 0,5 p.)



Zimg (cz^sto, czesciej, najcz^sciej)0 niz latem czujemy si? zm?czeni, a nasze 
ogolne samopoczucie jest zwykle (gorzej, gorsze, najgorzej)0. Dzieje si? tak 
przede wszystkim dlatego, ze latem dzien jest (dluzszy, dluzej, dluzszym)1 і 
mamy wtedy zdecydowanie (wi?kszego, wi?kszych, wi?cej)2 kontaktu ze 
sloncem niz w miesiqcach zimowych. Zimq takze (trudniej, trudniejsze, 
trudne)3 jest kupic swieze warzywa і owoce, ktore stanowiq przeciez (najlepiej, 
najlepsze, lepsz^)4 zrodlo witamin і mineralow. Ale zima ma tez swoje zalety - 
to wlasnie wtedy Polacy obchodz^ swi?ta, ktore lubiq. (bardzo, bardziej, 
najbardziej)5 w calym roku!

III. Prosz? podkreslic poprawn^ form? wyrazow podanych w 
nawiasach zgodniez przykladem (aspekt і tryby).
/ 5 p. (10 x 0,5 p.)

Marcin: Basin, moze (odwiedzitvbyscie, odwiedzalybyscie, odwiedzajcie)0 mnie z 
Magdq 
we Wroclawiu.

Basia: Bardzo ch?tnie. Gdybysmy tylko mogly znalezc pokoj w niedrogim 
hotelu,(przyjezdzalybysmy, przyj echalybysmy, przyjedzmy)1 z ochotq. 
Wiesz Marcin,
(wynajmiesz, wynajmij, wynajmuj)2 nam prosz? cos niedaleko od 
centrum.

Marcin: Dobrze, zaraz razem z Piotrem (zadzwonimy, zadzwonilibysmy, 
dzwonilibysmy)3do hotelu „Area”. Jesli (znajdzmy, znajdziemy, 
b?dziemy znajdowac)4 wolny 
pokoj, to go (zarezerwowalibysmy, rezerwujemy, zarezerwujemy)5.

Basia: Swietnie, (czekamy, czekalybysmy, poezekajmy)6 z Magdq. na
informacj? od 
Ciebie.

Marcin: (Skontaktujesz, Skontaktuj, Kontaktowalabys)7 si? ze тц konieeznie 
jutro rano,
to Ci (b?d? odpowiadal, odpowiedzialbym, odpowiem)8.

Basia: A gdybysmy nie (dostawaly, dostaly, dostalyby)9 pokoju?
Marcin: Spokojnie, nie (patrz, popatrz, patrzysz)10 na wszystko tak 

pesymistyeznie.

IV. Prosz? zapytac о podkreslonq cz?sc zdania zgodnie z podanymi 
przykladami.

12,5 p. (5 x 0,5 p.)
Przyklad:

0. To jest zabawka Karoliny.
Czyjci ° to jest zabawka?
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- Karoliny.

1. Lukasz dowiedzial si$ о tym z gazety.
- .............................................  Lukasz si$ о tym dowiedzial?1
- Z gazety.

2. Agata chce porozmawiac tylko z tym nowym studentem.
-2 studentem Agata chce porozmawiac?
- Z tym nowym.

3. Anka poszla do swojego pokoju po ksiazke telefoniczna.
- ............................................. 3 Anka poszla do swojego pokoju?
- Po ksiqzk$ telefonicznq.

4. Oni nie lubiq filmow historycznych.
- ............................................. 4 filmow oni nie lubig?

- Historycznych.

5. Marcin potrzebuje nowego roweru.
- ............................................. 5 potrzebuje Marcin?

-Nowego roweru.

V.Prosz^  uzupelnic tekst poprawnymi formami wyrazow podanych 
w nawiasachzgodnie z podanym przykladem (czas terazniejszy і 
przeszly).

Dziennikarz: Panowie, miesigc temu zdaliscie0 (zdac)0 mature і teraz musicie0 
(musiec)°zdecydowac, co robic dalej. Jakie sg wasze plany?
Marcin: Kiedy ja і moi koledzy ........................................1 (bye)1 malymi
chlopcami, 
....................................... 2 (chciec)2 zostac poliejantami. Ja nie............................... 
(zmienic)3 swoich planow do dzisiaj і nadal.................................. 4 (zamierzac)4
studiowac
w Wyzszej Szkole Policyjnej. Teraz jednak....................................... (planowac)5
przerw?
w nauce і najblizszy rok ....................................... (miec)6 zamiar poswi^cic na
prac$
і treningi. Siostra і jeden z moich braci jeszcze si$

(uczyc)7, 
a najmlodszy Maciek.........................................(chodzic)8 do przedszkola, wi^c
rodzice nie 
........................................ (moc)9.dhizej pomagac mi finansowo. Moze jednak nie 
b^dzie tak 
zle -.........................................(ja - widziec)10 wczoraj ogloszenie, ze w
restauraeji na mojejulicy potrzebny jest kelner.
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Uwaga!
W zadaniu nr V mogq bye testowane inne czasy, jak w ponizszym przykladzie.

Va. Prosz? uzupelnic tekst poprawnymi formami wyrazow podanych w 
nawiasachzgodnie z podanym przykladem (czas terazniejszy і przyszly). 

Przyklad-.
Juz na jesieni cz?sto rozmawiamy0 (my - rozmawiac)0 о tym, dokqd 

wybierzemy S7^(my - wybrac si?)0 na wakaeje w przyszlym roku. Anna і Piotr 
teraz ......................... 1 (pic)1 w domu kaw? і........................2 (pianowac)2
wycieczk? do Hiszpanii. Jezeli oni tam w przyszlym roku 
....................................... 3 (pojechac)3, to najpierw 
....................................... 4(sp?dzic)4kilka dni nad morzem. Piotr 5 (chciec)5 
wzi^c z Polski desk? surfmgow^, a Anna  6
(zamierzac)6 po prostu opalic si? na czekoladowo. Potem 
....................................... 7 (przyjsc)7czas na zwiedzanie. Annai Piotmie 
.......................................8(wiedziec)8 jeszcze, jakq tras? wycieczki wybrac. 
Piotr: Ja................. 9 (wypozyczyc)9 jutro z biblioteki jakis dobry przewodnik,
a ty, Aniu, ........................................10 (moc)10 poprosic о rad? swojego
koleg?, ktory byl w Hiszpanii podezas zeszlych wakaeji.

VI. Prosz? uzupelnic tekst wyrazami z ramki zgodnie z podanym 
przykladem.Uwaga! Jeden wyraz w ramce jest niepotrzebny. 

a ale chociaz czy gdybyi ze

Nasz s^siad pracuje w Urz?dzie Miasta і 0 jest z tej pracy bardzo 
zadowolony.............................................1 w ■"dziecinstwie marzyl о karierze
aktora, wybral studia na Wydziale Prawa і Administracji. Na poczqtku nie 
byl pewien, ........................................ 2 to dobry wybor. Po pierwszej
praktyce zrozumial jednak, ......................................... 3 wlasnie tym chce si?
zajmowac. Ma codziennie kontakt z ludzmi,.......4 to jego zdaniem
najwazniejsze............................................... 5 mial wybierac jeszcze raz, na
pewno zrobilby to samo.

Uwaga!
W zadaniu nr VI zamiast spojnikow mog^ bye testowane przyimki jak w 
ponizszym przykladzie.

VI a. Prosz? podkreslic jeden z przyimkow podanych w nawiasach 
zgodnie z przykladem.

Kazdy, kto przyjezdza (w, do, na)° Londynu, doskonale wie, ze wsz?dzie trzeba 
poruszac si? lewq strong. - To jednak nie jest (dla, do, u)1 mnie najwi^kszym 
problemem - mowi Marek, student ekonomii. - Londyn jest tak ogromny, ze 
zawsze musz$ miec (ze, przy, na)2 sobie mapty KomunikacyjnQ гаїеЦ stolicy 
Wielkiej Brytanii jest rozbudowana siec metra.
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- Kiedy przyjechalam tu (na, za, po)3 raz pierwszy, to wtasnie londynskie 
metro najbardziej mi sig spodobalo - mowi Karolina, kelnerka (od, z, 
znad)4 Lublina.

- Nawet jesli nie zna sig miasta, wystar czy miec mapkg metra і mozna poruszac 
sig (obok, przez, bez)5 klopotow - uwaza Karolina.

VII. Prosz? uzyc wyrazu podanego w nawiasie і przeksztalcic zdanie 
zgodniez podanym przykladem tak, by nie zmienilo sensu.

Przyklad:
0. Dlaczego nie bytes
wczoraj w pracy?(bylo)

Diaczego nie bylocig.y^czorajyy pracy?

1. Ewelina nie wie,
kim jest ta pani. (zna)

2. Jestem
starszy niz
ty.(od)

5. Magde interesuj^ 
stare fotografie.
(interesuje si?)

4. Michel jest
francuskim studentem.
(to)

5. Jak nazywa si? autor
tej powiesci?(napisal)

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТІВ

Під час проходження тестування здобувані вищої освіти мають 
можливість отримати максимум 100 балів.

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики та за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів 
проводиться за результатом приведенням підсумку до встановленої в шкалі 
оцінювання балів.
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Таблиця 5

Кількість балів за 
тестові завдання

Оцінка ECTS Сума балів 
за шкалою

Оцінка за 
традиційною 
шкалою

22-25 А 90-100 відмінно
18-21 В 82-89 дуже добре
14-17 С 74-81 добре
10-15 D 64-73 задовільно
6-9 Е 60-63 зараховано
0-5 FX 35-59 незадовільно

8. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ

Підсумкова оцінка виставляється за результатами виконання всіх завдань 
тестів.

Для визначення ступеня оволодіння англійською мовою з подальшим 
його оцінюванням застосовується шкала показників критеріїв сформованості 
іншомовної комунікативної компетенції на рівні В1(В2).

Таблиця б

Рівні досягнень
Показники 
критеріїв у 

балах

Показники 
критеріїв за

Рекомендації 
щодо отримання 

Сертифікату 
про володіння 
мовою на рівні 

Bl (В2)
Демонструє відмінні 
результати відповідно до 
визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності

100-90 високий рекомендовано

Демонструє дуже хороші 
результати відповідно до 
визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності

90-81 дуже добрий рекомендовано

Демонструє хороші 
результати відповідно до 
визначених критеріїв

80-71 добрий рекомендовано
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та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності
Демонструє достатні 
результати відповідно до 
визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності

70-61 достатній рекомендовано

Демонструє задовільні 
результати відповідно до 
визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності

60-51 задовільний Не 
рекомендовано

Демонструє незадовільні 
результати відповідно до 
визначених критеріїв 
та їх дескрипторів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності

50-41 неприйнятний Не 
рекомендовано

9. КІНЦЕВІ ЦІЛІ ТЕСТУВАННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Програма тестування ставить завданням оцінювання та визначення рівнів 

мовної компетенції здобувачів вищої освіти, що відповідають міжнародним 
стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 
освіти.

Таблиця 7
Елементарний користувач (Basic user) Al - Інтродуктивний (break through)

A2 - Середній (way stage)
Незалежний користувач (Independent 
user)

Bl - Рубіжний (threshold)
B2 - Просунутий (advantage)
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