
Hjemmeeksamen POL1002 - Polsk språk 2 
FASIT 
 
Total oppnåelig poengsum: 100 
 
 
Oppgave 1. Oversettelse til norsk. 
Maks-sum:10 poeng 
Det gis 0,5 poeng for hver markert ord/frase som er adekvat oversatt. 
  
W tej rodzinie [I denne familien] wszystko zawsze [alltid] jest zorganizowane. Rano pani Weronika 
robi dla wszystkich [til alle] śniadanie, ale Krystyna nie je, bo jest na diecie (jak zawsze) [(som 
alltid)]. Pan Karol tylko pije kawę, bo nie ma czasu. Przed południem bliźniaki [Før kl 12] 
mają zajęcia [timer], pan Karol jeździ do klientów [til kundene], ale pani Weronika pracuje w 
domu. Codziennie [Hver dag] w południe pan Karol dzwoni do żony. Aleksandra, która ma przerwę 
[har pause], je drugie śniadanie [frokost nr 2], a Krystyna spotyka się ze swoim chłopakiem [med 
kjæresten sin]. Po południu rodzeństwo [Om ettermiddagen ... søsknene] robi zakupy, mąż jeszcze 
pracuje, a żona albo coś [noe] gotuje na obiad, albo pisze e-maile. Jednak jutro będzie wyjątkiem [et 
unntak]: wszyscy będą jedli osobno [hver for seg] kolację w domu lub w restauracji, 
a następnie małżeństwo [deretter ekteparet] będzie oglądać telewizję. Syn i córka będą musieli [vil 
måtte] siedzieć przed komputerem, żeby się uczyć [for å gjøre lekser /lære].  
 
Oppgave 2. Oversettelse til polsk. 
Maks-sum:10 poeng 
Det gis 0,5 poeng for hver markert ord/frase som er adekvat oversatt. 
  
a) I går tok Knut bussen til universitetet. 
Wczoraj Knut pojechał autobusem na uniwersytet. 
b) Synnøve, takket være vitaminene vil du holde deg frisk.  
Synnøve, dzięki vitaminom pozostaniesz [będziesz] zdrowa. 
c) Vi lærte polsk et år på emnene POL1001 og POL1002.  
Przez rok uczyliśmy się polskiego na przedmiotach POL1001 i POL1002. 
d) Leter du etter barna våre? De er ikke her. 
Szukasz naszych dzieci? Nie ma ich tu. 
e) Vi heter Elżbieta og Małgorzata og er lærerne deres dette semestret. 
Nazywamy się Elżbieta i Małgorzata i jesteśmy waszymi nauczycielkami w tym semestrze. 
 
Oppgave 3. Lytteprøve. 
Maks-sum: 4 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar. 
 
Tekst A: 1, Tekst B: 2, Tekst C: 4, Tekst D: 3. 
 
Oppgave 4. Lytteprøve 
Maks-sum: 5 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar. 
 
Angela: Cześć, Javier. 



Javier: O, cześć dziewczyny. Zaraz przedstawię wam moją znajomą. To jest Majka, studentka 
turystyki, a to moje koleżanki ze szkoły, Mami i Angela. 
Angela: Bardzo nam miło, bardzo. 
Majka: Javier mówił mi, że planujecie długi weekend. Chciałabym zaproponować wam coś 
interesującego. 
Angela: Posłuchamy z przyjemnością. 
Majka: Ja i moi znajomi pojedziemy na te kilka dni do Lwowa, zapraszam. 
Javier: Lwów! Słyszałyście! Weźmiemy paszporty, pieniądze, trochę bagażu i jedziemy! 
Mami: Ja nie pojadę, bo... eee, Japończycy na pewno potrzebują wizy, a nie mamy już czasu... 
 
Oppgave 5. Lytteprøve 
Maks-sum: 6 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar. 
1: nieprawda, 2: nieprawda, 3: nieprawda, 4: prawda, 5: prawda, 6: nieprawda. 

Oppgave 6. Lytteprøve 
Maks-sum: 5 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar. 
Dialog 1: A, dialog 2: E, dialog 3: C, dialog 4: D, dialog 5: B. 
 
Oppgave 7. Lytteprøve 
Maks-sum: 20 poeng 
Det gis 2 poeng for hvert riktig svar. 
Angela: siedziała przed komputerom, sprzątała mieszkanie, oglądała telewizję, czytała książkę, 
rozmawiała z dziadkiem, pisała pracę domową. 
Mami: zwiedziła Gdańsk, zrobiła zdjęcia, zobaczyła Morze Bałtyckie, poznała ludzi, 
 
Oppgave 8. Innfylling. 
Maks-sum: 28 poeng 
Det gis 2 poeng for hvert riktig svar. 
 
Następne wakacje (0) spędzę w górach. Na początku lipca (1) pojadę autobusem do niewielkiej wsi, 
tam (2) odpocznę dwa dni i (3) poczekam na moich przyjaciół, którzy (4) przyjadą trochę później. 
Trzeciego dnia (5) weźmiemy plecaki, (6) włożymy odpowiednie buty i (7) ruszymy w 
góry. (8)  Będziemy szli, Będziemy iść wiele godzin, w końcu (9) zatrzymamy się na nocleg w starym, 
ale pięknie położonym schronisku. Tam (10) zjemy porządny posiłek i (11) położymy się spać. 
Następnego dnia (12) obudzimy się wcześnie, (13) wypijemy gorącą kawę i (14) pójdziemy w dalszą 
drogę. 
 
Oppgave 9. Innfylling. 
Maks-sum: 22 poeng 
Det gis 2 poeng for hvert riktig svar. Svar i perfektiv futurum godtas.  

Wczoraj Marek najpierw (1) wstał (wstać) o szóstej, potem szybko (2) umył się (umyć się), 
(3) pojechał (pojechać) do pracy. (4) Wrócił (wrócić) bardzo późno. Dzisiaj Marek i jego 
dziewczyna (5) mają (mieć) dużo czasu, (6) oglądają (oglądać) telewizję i powoli (7) jedzą (jeść) 
obiad. Jutro Marek (8) będzie robić, będzie robił (robić) projekt, ponieważ jest architektem, a jego 
dziewczyna - Ola - (9)  będzie pracować, będzie pracowała (pracować) przez cały dzień w szpitalu, 



ponieważ jest lekarką. Jutro wieczorem Ola (10) będzie słuchać, będzie słuchała (słuchać) muzyki, a 
Marek (11) będzie czytać, będzie czytał (czytać) książkę. 

Oppgave 10. Innfylling. 
Maks-sum:12 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar (markert i kursiv). 
 

ASPEKT DOKONANY ASPEKT NIEDOKONANY 
wstać  wstawać  
umyć się  myć się  
ubrać się  ubierać się  
pojechać  jechać  
wrócić  wracać  
 obejrzeć  oglądać 
 zjeść  jeść 
 chodzić  iść 
 porozmawiać  rozmawiać 
 zrobić  robić 
 posłuchać, wysłuchać  słuchać 
 przeczytać  czytać 

 
Oppgave 11. Innfylling. 
Maks-sum: 16 poeng 
Det gis 0,5 poeng for hvert av følgende ledd som er riktige i setningen (maks. 2,0 poeng): verbal, 
direkte objekt og/eller indirekte objekt og/eller preposisjonsledd, første klokkeslett, andre klokkeslett 
Sensor kan utvise skjønn i den endelige vurderingen. 
 
1: Ty śpisz od dwudziestej trzeciej do szóstej trzydzieści.  
2: Ja pracuję na komputerze od jedenastej trzydzieści do osiemnastej czterdzieści pięć.  
3: Filip jeździ na rowerze od siedemnastej piętnaście do dziewiętnastej czterdzieści pię  
4: Darek myje zęby od siódmej pięć do siódmej siedem.  
5: Anna myje włosy od dwudziestej pierwszej dziesięć do dwudziestej pierwszej dwadzieścia trzy.  
6: Ty rozmawiasz z Anetą od ósmej piętnaście do ósmej trzydzieści pięć.  
7: Marek i Kuba bawią się razem od ósmej do dziewiętnastej.  
8: Ja i Renata uczymy się razem od dziewiątej do dwunastej piętnaście.  
 
Oppgave 12. Innfylling. 
Maks-sum:10 poeng 
Det kan gis 2 poeng per setning. Sensor kan utvise skjønn vurderingen. 

1. Kraków jest bardzo starym i bardzo pięknym miastem. 
2. Z zamkiem na Wawelu związana jest bardzo popularna legenda. 
3. Na Rynku Głównym gdzie znajdują się Sukiennice, możemy kupić produkty regionalne. 4. Przy 
rogu rynku znajduje się Kościół Mariacki z dwiema wieżami. 
5. Niedaleko Barbakanu znajduje się Brama Floriańska, która prowadzi do centrum miasta.  



Oppgave 13. Innfylling. 
Maks-sum: 24 poeng 
Det gis 2 poeng for hvert riktig svar. 
 
Bożena nie lubiła (1) szkoły (szkoła). W (2) szkole źle się uczyła i miała tylko jedną 
(3) koleżankę (koleżanka). W (4) domu (dom) Bożena zamiast się uczyć, oglądała 
(5) telewizję (telewizja) albo rozmawiała ze swoim (6) chłopakiem (chłopak). Kiedy Bożena poszła do 
(7) gimnazjum (gimnazjum), zmieniła się. Chciała być (8) dobrą uczennicą (dobra uczennica), więc 
ciągle się uczyła. Rodzice kupili Bożenie (9) psa (pies). Pies był sympatyczny i Bożena często 
chodziła z nim na (10) spacer (spacer). Bożena zaczęła się też uczyć grać na (11) pianinie (pianino). 
Okazało się, że jest bardzo muzykalna i szybko stała się (12) popularną pianistką (popularna 
pianistka). 
 
Oppgave 14. Tekstforståelse. 
Maks-sum: 20 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert bilde som er riktig plassert. Hver beskrivelse skal ha fire bilder.  
 
Monika: 1 M N L, Ewa: 3 C E J, Adam: 5 D B K, Jacek: 2 I G A, Andrzej: 4 H F O. 
 
Oppgave 15. Tekstforståelse. 
Maks-sum: 7 poeng 
Det gis min. 0,5 - maks. 1,0 poeng til hvert av de syv svarene (ukedagene). 
 
W poniedziałek można iść na mały spacer po mieście. We wtorek można iść na warsztaty fonetyczne 
oraz obejrzeć film. W środę jest możliwość pojechania na wycieczkę do Wieliczki. W czwartek można 
wziąść udział w wykładach o polskiej kulturze. W piątek jest zaplanowany duży spacer po mieście z 
przewodnikiem. W sobotę i niedzielę można robić wiele rzeczy, naprzykład pojechać do Oświęcimia, 
pójść na koncert albo do teatru, jak również spotkać się z kolegami w klubie na Kazimierzu.  
 
Oppgave 16. Tekstforståelse. 
Maks-sum:15 poeng 
Det gis 1 poeng for hvert riktig svar. 
 

1  Pacjentka: Dzień dobry panie doktorze. 1 

 6  Lekarz: Rozumiem, a czy nie bolał pani żołądek? 

 7  Pacjentka: Nie, raczej nie. 

 4  Lekarz: Czy ma pani temperaturę? 

 9  Pacjentka: Aha, panie doktorze, zapomniałam powiedzieć, że cały  czas bolą mnie mięśnie. 

 16  Lekarz: Proszę uprzejmie, do widzenia. 

 11  Pacjentka: A jak mam zażywać te lekarstwa? 

 12  Lekarz: Aspirynę i witaminy - jedna tabletka trzy razy dziennie. 

 5  Pacjentka: Tak, ale nie wysoką. Miałam też silne bóle głowy. 

 2  Lekarz: Dzień dobry pani, proszę usiąść. Co pani dolega? 

 15  Pacjentka: Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. 



 14  Lekarz: Po każdym posiłku jedną łyżeczkę. 

 10  Lekarz: Ma pani typowe objawy grypy. Teraz przepiszę pani lekarstwa. Oto pani recepty i 
zwolnienie. Proszę przez cały tydzień leżeć w łóżku. 

 3  Pacjentka: Źle się czuję. Boli mnie gardło, ale nie kaszlę. 

 8  Lekarz: W porządku. Proszę pokazać gardło. Tak jak myślałem, jest bardzo czerwone. 

 13  Pacjentka: A syrop? 

 
Oppgave 17. Tekstforståelse. 
Maks-sum: 8 poeng 
Det gis 2 poeng for hvert riktig svar. 
C: w muzeum, A: w kiosku, B: w punkcie sprzedaży biletów MPK, D: w punkcie informacji 
turystycznej. 
 
Oppgave 18. Fritekst. 
Maks-sum:13 poeng 
a) Det kan gis 1 poeng for hvert av de fire ‘obligatoriske’ elementene som er inkludert. 
b) Det kan gis opp til 2 bonuspoeng for god stil og/eller interessant innhold.  
c) Det skal trekkes 0,5 for grammatiske feil (konjugasjon, deklinasjon), leksikalske feil (ordvalg 
ortografi), uakseptabel syntaks, manglende diakritiske tegn, slurvefeil. 
Sensor kan utvise skjønn i vurderingen. 
 
Oppgave 19. Grammatikk. 

Maks-sum:10 poeng 
Det gis maks. 0,5 poeng for hvert ‘obligatorisk’ element som er inkludert og riktig 
besvart. Poengfordelingen er veiledende. Sensor bes utvise skjønn i den endelige vurderingen. 

Analysér setningen. Identifisér setningstyper (maks. 1 poeng, helsetning 0,5 - leddsetning 0,5), 
setningsledd (maks. 6 poeng, subjekt 1, verbal 2, direkte objekt 1, predikativ 1, 
preposisjonsledd/stedsadverbial 1) og ordklasser (maks. 3 poeng, se under). 

Gi opplysninger om konjugasjon (tid 0,5, person, tall 0,5, kjønn, aspekt 0,5) og deklinasjon (kasus 
0,5, person, tall 0,5, kjønn 0,5).  

Oppgave 20. Grammatikk. 
Maks-sum: 5 poeng 
Det gis maks. 0,5 poeng for hvert viktig element som er inkludert og riktig besvart. Sensor 
kan utvise skjønn i den endelige vurderingen. 
 
– et predikativ beskriver subjektet eller objektet i en setning. Det forteller hvem eller hva subjektet 
eller objektet er, eller det kan nevne en egenskap det har. (0,5 poeng) 
– forekommer ofte etter verbet być ‘å være’. (0,5 poeng) 
– karakteriserer ofte subjektet (subjektspredikativ) (0,5 poeng) 
– viktig å skille mellom direkte objekt og predikativ (0,5 poeng) 
– tre eksempler/setninger med predikativ (0,5 poeng x 6 = maks 3,0 poeng)  
 
Eksempler på predikativ med ulike ordklasser og kasus (gjennomgått på emnet): 



On nazywa się Jan Nowicki.  substantiv, nominativ 
Jan jest miły.  adjektiv, nominativ 
Jan jest Polakiem.  substantiv, instrumentalis 
Jan jest polskim gitarystą.  adjektiv + substantiv, instrumentalis 
Jan nie będzie tobą.   personlig pronomen, instrumentalis 
Na jego koncercie było głośno.  måtesadverb 
 


