
Общие вопросы по польскому языку.  
Фонетика, морфология, словообразование, синтаксис 

1. Polski system samogłosek. Opis artykulacji samogłosek. 
2. Polski system spółgłosek. Opis artykulacji spółgłosek.  
3. Akcent. Ogólna zasada i odstępstwa. 
4. System ortograficzny.  
5. Fonem a głoska. Cechy fonologiczne i niefonologiczne. Warianty fonemu. 
6. Fonemy samogłoskowe. 
7. Fonemy spółgłoskowe. 
7. Podstawowe jednostki składniowe (wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, zdanie 
złożone (współrzędne i podrzędne)).  
8. Podstawowe pojęcia składni semantycznej.  
9. Semantyka interpretatywna zdania. Typy modalności.  
10. Związek syntaktyczny i struktura zdania.  
11. Drzewo zależności i analiza zdania na składniki bezpośrednie.  
11. Schemat zdania. Formy wyrażania funkcji syntaktycznych (czasu, celu, przyczyny ii.).  
12. Zdanie złożone (współrzędne i podrzędne).  
13. Rzeczownik i jego podstawowe kategorie gramatyczne.  
14. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego. Przegląd tematów i końcówek.  
15. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego i nijakiego.  
17. Przymiotnik i jego podstawowe kategorie gramatyczne. Odmiana przymiotników.  
18. Liczebnik. Semantyka leksykalna, gramatyczna oraz funkcje syntaktyczne liczebników. 
Morfologia (odmiana) i składnia liczebników.  
19. Zaimek. Klasyfikacja zaimków. Krótkie (ściągnięte) i pełne formy. Odmiana zaimków 
przymiotnych.  
20. Czasownik i jego kategorie gramatyczne. Podstawa czasu teraźniejszego czasowników i 
zawierające ją formy. Podstawa infinitiwu czasowników i zawierające ją formy.  
22. Imiesłów w języku polskim.  
23. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa. Funkcjonalne klasy derywatów (transpozycja, 
mutacja, modyfikacja). Rodzaje derywacji (techniki słowotwórcze) w języku polskim. 
24. Teoria dwuczłonowości J.Rozwadowskiego. Typy słowotwórstwa w języku polskim.  
25. Słowotwórstwo przymiotników. Formalno-semantyczna klasyfikacja przymiotników. 
Przymiotniki złożone.  
26. Słowotwórstwo czasowników. Podstawa motywująca. Rola prefiksów. Problem aspektu 
oraz pary aspektowe czasowników.  
27. Słowotwórstwo rzeczowników: przegląd kategorii.  
28. Tekst jako jednostka językowa.  
29.Podstawowe problemy związane s pojęciem tekstu: inwariantność, granice tekstu. 
30. Kogezja, koherencja. Zasady   łączności zdań w tekście. 
31. Podstawowe teorie tekstologiczne. 
32. Najnowsze teorie tekstologiczne (J. Bartmiński, A.Wierzbicka).  



Вопросы по польской лексикологии, фразеологии, исторической грамматике, 
диалектологии. 
1. Podział plemienny Polski w wieku IX -X a współczesne dialekty polskie. Mazurzenie: 
określenie, przykłady, zasięg terytorialny. Typy sandhi oraz ich rola w podziale polskiego 
obszaru językowego.  
2. Rozkład wspólnoty językowej na językowe zespoły: zachodni, wschodni i południowy. 
Dialektyczna grupa lechicka. 
2. Stare i nowsze dialekty języka polskiego: najważniejsze zróżnicowania w zakresie 
fonetyki, morfologii, сech słowotwórczych.  
3. Osobliwości leksykalne gwar polskich (archaizmy, regionalizmy, zapożyczenia z języków 
średnich) na przykładzie Kaszub, Mazowsza, Małopolski ii.  
4. Zróżnicowanie gwar polskich na podstawie najważniejszych cech morfologicznych i 
słowotwórczych.  
5. Najważniejsze osobliwości fonetyczne gwar polskich jako źródło zróżnicowań 
dialektalnych.  
6. Polski dialekt kresowy (polszczyzna kresowa): charakterystyka, obszar występowania, 
podziały, wyróżniające cechy językowe.  
7. Skład leksykalny współczesnego języka polskiego. Odmiany terytorialne (gwary ludowe, 
prowincjonalizmy itd.). Socjalno-profesjonalne odmiany języka. Gwary miejskie (Wiech).  
9. Skład frazeologiczny języka polskiego. Klasyftkacje frazeologizmów.  
10. Leksykalizacja jako jeden z podstawowych czynników tworzenia frazeologizmów. 
Określenie stopnia leksykalizacji.  
11. Leksemy i frazeologizmy przestarzałe. Archaizmy w składzie idiomatów. Nowe zjawiska 
w leksyce i frazeologii.  
12. Szeregi synonimiczne leksemów i frazeologizmów. Nacechowanie stylistyczne 
synonimów. Antonimia. Wieloznaczność. Rola kontekstu w określeniu semantyki 
leksykalnej.  
15. Zapożyczenia w języku polskim. Rodzaje zapożyczeń.  
16. Nacechowanie stylistyczne leksemów i frazeologizmów. Dynamika stylów. Zjawisko 
stylizacji.  
17. Najważniejsze źródła leksykograficzne w zakresie leksyki i frazeologii. Charakterystyka 
kilku słowników.  
18. Rozkład wspólnoty językowej na językowe zespoły: zachodni, wschodni i południowy. 
Dialektyczna grupa lechicka. 
19. Przemiany samogłosek i spółgłosek w historii języka polskiego.  
20. Przemiana spółgłosek w historii języka polskiego.  
21. Rozwój deklinacji imiennej.  
22. Przemiana form przymiotników. 
23. Przemiana form zaimków  
24. Przemiana form liczebników.  
25. Zmiany w systemie form czasownika.  
26. Periodyzacja historii języka polskiego. Najważniejsze pomniki piśmiennictwa. 
28. Rozwój pisowni polskiej. Pierwsze traktaty ortograficzne. Kształtowanie się polskiego 
języka literackiego.  
 
 


