
STUDIA DOKTORANCKIE IFJ PAN 
EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 
 
Egzamin wstępny obejmuje materiał gramatyczny i leksykalny z poziomu średnio-
zaawansowanego i składa się z pięciu części: 
-  słuchanie i rozumienie tekstu mówionego 
-  rozumienie tekstu pisanego 
-  praktyczne zastosowanie gramatyki angielskiej 
-  krótka wypowiedź pisemna (około 150 słów) 
-  rozmowa z egzaminatorem na codzienne tematy 
 
Materiał gramatyczny obejmuje wiele zagadnień, między innymi, takich jak: 
- użycie podstawowych czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, zdań 
warunkowych, czasowników modalnych, czasowników z odpowiednimi przyimkami, 
idiomów, wyrażeń takich jak „ used to, to be used to”, konstrukcji z użyciem „too, enough”, 
wish, had better.  
 
Egzamin ma w większości formę testu. 
 
Poniżej podane są przykłady części rozumienia tekstu pisanego i części gramatycznej. 
 
Po uważnym przeczytaniu tekstu zaznacz poprawną odpowiedź do poniższych pytań: 
 
     Isaac Newton’s supreme scientific work was his system of universal gravitation.  He went 
to his farm in 1665 to avoid the plague, and during this time he worked out the law of gravity 
and its consequences for the solar system.  He later remarked to a friend that he got the idea 
while watching an apple fall from a tree in his orchard.  Every particle of matter in the 
universe, he wrote, attracts every other particle with a force varying in inverse proportion to 
the square of the distance between them, and directly proportional to the product of their 
masses. 
 

1. In the passage, the phrase “every particle of matter attracts every other particle” means 
that every particle 

a/  repels other particles 
b/  seeks other particles 
c/  draws other particles 
d/  evades other particles 
 

2. According to the passage, the system of universal gravitation is Newton’s 
a/  least important scientific work 
b/  most disputed scientific work 
c/  most misunderstood scientific work 
d/  most important scientific work 
 

3. Isaac Newton can be best described as a 
a/  biologist 
b/  geologist 
c/  physicist 
d/  physician 



W podanych poniżej przykładach zaznacz najlepszą odpowiedź, lub przekształć zadanie w 
taki sposób, aby miało takie samo znaczenie.  Użyj podanego słowa. 
 

1. Since Ancient Times silver _____________ to human beings. 
a/  is known 
b/  has been known 
c/  is being known 
d/  has been knowing 
 

2. You’d better ____________ from work tomorrow. 
a/  not absenting 
b/  not to absent 
c/  not to be absent 
d/  not be absent 
 

3. William Byrd was the owner of _______________ library in colonial times. 
a/   the most large 
b/  a larger 
c/  a largest 
d/  the largest 
 

4. You work too much that is why you are constantly tired. 
If _________________________________________________ 
 

5. “Is the secretary typing the letters?” asked the manger. 
The manager________________________________________ 
 

6. Most people exchange their mobile phones every two years. 
Mobiles phones_____________________________________ 
 
 
 
 
 


