
TEST NA POWTÓRZENIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO 
Z KLASY I LICEUM 

 
 
I Wstaw: здесь,сюда, там, туда, отсюда, оттуда,где, куда. 
1. Мы сидим ........ уже три часа. 
2. Они уедут ........ в пятницу. 
3. Наташа пошла ........ пешком. 
4. ...... лежит книга. 
5. ...... поехали ученики на экскурсию? 
6. ...... ты живешь? 
 
II Wstaw przyimki: в, на, из, с, о.Słowa z nawiasów użyj w odpowiedniej 
formie. 
1. Они говорят ....... ( новый мост ). 
2. Мы вернулись ....... (эта школа) вечером. 
3. Пожелтели листья ....... ( старый сад). 
4.Они занимались ....... (читальный зал). 
5.Много солдат погибло в ......(бой). 
6.В нашей деревне нет ...... (большой магазин). 
 
III Wstaw: c lub з. 
1. бе...платно, ...писать, ра...смотривать,бе...людный, ра...клеить. 
 
IV Napisz, która godzina. 
11:15, 7:55, 18:00, 4:05, 21:25 
 
V Wyrazy z nawiasów użyj w odpowiedniej formie. 
1. Книги можем послать....... (бандероль). 
2. Все говорили о ......... (жизнь) бабушки. 
3. Оля без ...... (он) не может жить. 
4.Она уже видела (я) в новых туфлях. 
5.Мы слушали  рассказ с ........ (радость). 
 
VI Przetłumacz zdania. 
1. Oni uczą się j. rosyjskiego i angielskiego. 
2. Dziennikarz przeprowadził wywiad ze sportowcem. 
3. Mój starszy brat ma na imię Paweł. 
4. Zadzwonię do ciebie po lekcjach. 
5. Moja babcia ma 67 lat. 
6. Twój zegarek się późni,  
7. Chłopcy interesują się piłką nożną. 



TEST NA POWTÓRZENIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO 
Z KLASY II LICEUM 

 
I Wyrażenia w nawiasie postaw w odpowiedniej formie. 

- Мы болеем за ( команда, девочки,мальчик ). 
- Я восхищаюсь ( красивый парк ,московское метро, книга ). 
- Они удивляются (поступок друга ,плохая отметка ,приезд отца ). 
- Почему ты сердишься на (свой друг, подруга,брат ). 

II Od podanych czasowników utwórz tryb rozkazujący dla 2 osoby l. poj. i mn. 
Рисовать, писать, встать, пить, познакомиться ,есть . 
III U żyj konstrukcji c-до .Wyrażenia w nawiasie postaw w odpowiedniej 
formie. 
 -Врач принимает ............(пять часов- семь часов ) 
 -Я ждал тебя ...........(утро – вечер) 
 -Мы были на экскурсии ..........(понедельник - суббота) 
IV Od podanych rzeczowników utwórz narzędnik l. poj. 
Солнце, овца ,сердце ,сторож ,свеча . 
V Wstaw wyrażenie : друг друга , tam gdzie trzeba użyj przyimka. 

- Мальчики приходят в гости ........... . 
- Друзья не думали .............. . 
- Они не довольны ............... . 
- Мы похожи ................ . 

VI Od podanych przymiotników utwórz stopień wyższy i najwyższy. 
Маленький, красивый ,молодой, хороший, плохой ,тихий. 
VII Utwórz połączenia wyrazowe :( liczebnik, przymiotnik, rzeczownik). 
 -четыре       фруктовый     дерево 
 -два                новый            журнал 
 -сорок три    высокая          девочка 
 -сто четыре  хороший        фильм 
VIII Przetłumacz zdania na język polski. 
 -On jest najlepszym sportowcem w klasie. 
 -Moja siostra jest podobna do ojca. 
 -W zoo widziałem lwy i słonie. 
 -Przez nieostrożność chłopiec rozbił talerz. 
 -Mój sąsiad jest specjalistą w dziedzinie fizyki. 
 Spotkamy się przed piątą koło szkoły. 



TEST NA POWTÓRZENIE MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO 
Z KLASY III LICEUM 

 
I Wyrazy z nawiasów zastosuj w odpowiedniej formie. 

1.Я хочу посоветоваться с (мать) по этому вопросу. 
2.(Дочь) моего друга скоро исполнится пять лет. 
3. О (мать)написано много книг. 
4. Мать хочеть поговорить об этом с (дочь). 
5. Ученикам надо прийти в школу с (матери). 

II Dokończcie zdania, wykorzystajcie wyrazy i wyrażenia podane w nawiasie. 
Tam gdzie trzeba użyj przyimka. 

1. Мы очень довольны .........( поездка в Варшаву). 
2. Ученики радуются ..........( хорошие отметки). 
3. Друзья смеются ..........( приключение Андрея). 
4. Я пользуюсь ...........( словарь и энциклопедия). 
5. Мы не сомневаемся ...........( твой успех). 

III Od podanych czasowników utwórz tryb rozkazujący: 
Изучать, петь, познакомиться, подождать. 

IV Zastosujcie odpowiednie przyimki:в, на, через, после, за. 
1. .....первого урока мы идем ...... экскурсию ....... музей. 
2. Мы хорошо отдохнули ........ два месяца каникул. 
3. Мама едет ...... санаторий ....... на месяц, и ...... месяц вернется. 
4. Мы написали сочинение........ пять часов. 
5. ....... трех лет изучения языка, сестра свободно говорит по-немецки. 

V Przetłumacz zdania. 
1. Marek rozwiązał to zadanie w ciągu 20 minut. 
2. Uczniowie zwrócili się o pomoc do nauczyciela. 
3. Wszyscy w klasie uważają mego brata za dobrego kolegę. 
4. Według mnie, nie wolno śmiać się ze starszych. 
5. Z powodu choroby nie byłem na zajęciach. 

 
VI Wyrażenia w nawiasach przetłumaczcie na j. rosyjski. 
 1. Возьмите тетради (do prac kontrolnych z matematyki). 
 2. Мы быстро получили визы ( na wyjazd do Anglii). 

3. (Niech Marek kupi) билеты в театр. 
4. В этом году (zaprenumerowaliśmy czasopisma ). 
5. Учительница спросила (czy przeczytaliśmy książkę ). 

 
 


