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Aneks

Klucz

Imiona

1.1. P 
1.2. F 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. P 
1.6. P 
1.7. F 

2.1. C 
2.2. B 
2.3. C 
2.4. B 
2.5. A 

4. 
Basia 
Zosia 
Krysia 
Małgosia/Gosia 
Czesia 
Karolinka 
Bożenka 
Beatka 
Paulinka 
Ewelinka 
Martusia/Martunia 
Krzyś 
Staś 
Jarek 
Antek/Antoś 
Piotrek/Piotruś 
Henryczek 
Janek/Jaś 
Tomek 
Wojtek 
Darek 
Romek 
Władek 
Czesiek 
Grzesiek 

5. 
Maras 
Piotras 
Wojtas 
Krzychu 
Stachu 
Rychu 
Jachu 
Wiechu 
Bacha 
Zocha 
Krycha 
Agniecha 
Terecha 
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Gocha 
Czecha 
Martucha 
Kajucha 

6. 
Pani Katarzyno/Kochana Kasiu 
Pani Barbaro/Kochana Basiu 
Pani Zofio/Kochana Zosiu 
Pani Krystyno/Kochana Krysiu 
Pani Małgorzato/Kochana Gosiu 
Pani Czesławo/Kochana Czesiu 
Pani Ireno/Kochana Irenko 
Pani Bożeno/Kochana Bożenko 
Pani Beato/Kochana Beatko 
Pani Paulino/Kochana Paulinko 
Pani Ewelino/Kochana Ewelinko 
Pani Bogumiło/Kochana Bogusiu 
Pani Marto/Kochana Martusiu 
Panie Krzysztofie/Kochany Krzysiu 
Panie Stanisławie/Kochany Stasiu 
Panie Przemysławie/Kochany Przemku 
Panie Jarosławie/Kochany Jarku 
Panie Antoni/Kochany Antosiu 
Panie Piotrze/Kochany Piotrusiu 
Panie Henryku/Kochany Henryczku 
Panie Janie/Kochany Jasiu 
Panie Tomaszu/Kochany Tomku 
Panie Wojciechu/Kochany Wojtusiu 
Panie Romanie/Kochany Romku 
Panie Władysławie/Kochany Władku 
Panie Wiesławie/Kochany Wiesiu 
Panie Czesławie/Kochany Czesiu 
Panie Grzegorzu/Kochany Grzesiu 

Nazwiska

1.1. F 
1.2. F 
1.3. P 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. P 
1.7. F

2.1. B 
2.2. C 
2.3. A 
2.4. C 
2.5. A

4.1. 

M. figura Słoboda Zagłoba Zgółka Kula

D. figury Słobody Zagłoby Zgółki Kuli

C. figurze Słobodzie Zagłobie Zgółce Kuli

B. figurę Słobodę Zagłobę Zgółkę Kulę

N. figurą Słobodą Zagłobą Zgółką Kulą

Ms. figurze Słobodzie Zagłobie Zgółce Kuli

W. figuro Słobodo Zagłobo Zgółko Kulo
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4.2. 

M. zielona Szymborska Sawicka Konieczna Kulawiakowa

D. zielonej Szymborskiej Sawickiej Koniecznej Kulawiakowej

C. zielonej Szymborskiej Sawickiej Koniecznej Kulawiakowej

B. zieloną Szymborską Sawicką Konieczną Kulawiakową

N. zieloną Szymborską Sawicką Konieczną Kulawiakową

Ms. zielonej Szymborskiej Sawickiej Koniecznej Kulawiakowej

W. zielona Szymborska Sawicka Konieczna Kulawiakowa

4.3. 

M. miecznik Makłowicz Kulig Biedroń Marcisz

D. miecznika Makłowicza Kuliga Biedronia Marcisza

C. miecznikowi Makłowiczowi Kuligowi Biedroniowi Marciszowi

B. miecznika Makłowicza Kuliga Biedronia Marcisza

N. miecznikiem Makłowiczem Kuligiem Biedroniem Marciszem

Ms. mieczniku Makłowiczu Kuligu Biedroniu Marciszu

W. mieczniku Makłowiczu Kuligu Biedroniu Marciszu

4.4. 

M. piłka Zgółka Januszka Mika Ziejka

D. piłki Zgółki Januszki Miki Ziejki

C. piłce Zgółce Januszce Mice Ziejce

B. piłkę Zgółkę Januszkę Mikę Ziejkę

N. piłką Zgółką Januszką Miką Ziejką

Ms. piłce Zgółce Januszce Mice Ziejce

W. piłko Zgółko Januszko Miko Ziejko

4.5. 

M. Lato Otto Podsiadło Kisio Valentino

D. Laty  Otty Podsiadły Kisia Valentina

C. Lacie Otcie Podsiadle Kisiowi Valentinowi

B. Latę Ottę Podsiadłę Kisia Valentina

N. Latą Ottą Podsiadłą Kisiem Valentinem

Ms. Lacie Otcie Podsiadle Kisiu Valentinie

W. Lato Otto Podsiadło Kisio Valentinie

4.6. 

M. Linke Batory Wodecki Nowakowski Linde

D. Linkego  Batorego Wodeckiego Nowakowskiego Lindego

C. Linkemu Batoremu Wodeckiemu Nowakowskiemu Lindemu

B. Linke Batorego Wodeckiego Nowakowskiego Linde

N. Linkem Batorym Wodeckim Nowakowskim Lindem

Ms. Linkem Batorym Wodeckim Nowakowskim Lindem

W. Linke Batory Wodecki Nowakowski Linde
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5. 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

(pan) Graczyk (państwo/bracia) Graczykowie

Mika Mikowie

Zgółka Zgółkowie

Nowak Nowakowie

6. 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

(pan) Nowakowski (państwo/bracia) Nowakowscy

(pan) Rossi (państwo/bracia) Rossowie

(pan) Biały (państwo/bracia) Biali 

(pan) Czarny Czarni

(pan) Hucki Huccy

(pan) Boni Boniowie

(pan) Sudzki Sudzcy

Regiony i miasta Polski

1.1. P 
1.2. F 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. P 
1.6. P 
1.7. P 

2.1. A 
2.2. B 
2.3. A 
2.4. B 
2.5. B 

4. 
Szczecin jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Gdańsk jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Olsztyn jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski są interesujące. Bardzo chcę je zobaczyć. 
Poznań jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Toruń i Bydgoszcz są interesujące. Bardzo chcę je zobaczyć. 
Łódź jest ładna. Bardzo chcę ją zobaczyć. 
Warszawa jest ładna. Bardzo chcę ją zobaczyć. 
Białystok jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Wrocław jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Opole jest przyjemne. Bardzo chcę je zobaczyć. 
Katowice są interesujące. Bardzo chcę je zobaczyć. 
Kielce są interesujące. Bardzo chcę je zobaczyć. 
Lublin jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Kraków jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć. 
Rzeszów jest piękny. Bardzo chcę go zobaczyć.
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5. 
Szczecin zamieszkuje szczecinianin. Tam mieszkają szczecinianie. 
Gdańsk zamieszkuje gdańszczanin. Tam mieszkają gdańszczanie. 
Olsztyn zamieszkuje olsztynianin. Tam mieszkają olsztynianie. 
Zieloną Górę zamieszkuje zielonogórzanin. Tam mieszkają zielonogórzanie. 
Gorzów  zamieszkuje gorzowianin. Tam mieszkają gorzowianie. 
Poznań zamieszkuje poznaniak. Tam mieszkają poznaniacy. 
Toruń zamieszkuje torunianin. Tam mieszkają torunianie. 
Bydgoszcz zamieszkuje bydgoszczanin. Tam mieszkają bydgoszczanie. 
Łódź zamieszkuje łodzianin. Tam mieszkają łodzianie. 
Warszawę zamieszkuje warszawiak. Tam mieszkają warszawiacy. 
Białystok zamieszkuje białostocczanin. Tam mieszkają białostocczanie. 
Wrocław zamieszkuje wrocławiak. Tam mieszkają wrocławianie. 
Opole zamieszkuje opolanin. Tam mieszkają opolanie. 
Katowice zamieszkuje katowiczanin. Tam mieszkają katowiczanie. 
Kielce zamieszkuje kielczanin. Tam mieszkają kielczanie. 
Lublin zamieszkuje lublinianin. Tam mieszkają lublinianie. 
Kraków zamieszkuje krakowianin. Tam mieszkają krakowianie. 
Rzeszów zamieszkuje rzeszowianin. Tam mieszkają rzeszowianie. 

Wielkopolskę zamieszkuje Wielkopolanin. Tam mieszkają Wielkopolanie. 
Mazowsze zamieszkuje Mazowszanin. Tam mieszkają Mazowszanie. 
Śląsk zamieszkuje Ślązak. Tam mieszkają Ślązacy. 
Pomorze zamieszkuje Pomorzanin. Tam mieszkają Pomorzanin. 
Podhale zamieszkuje Podhalanin. Tam mieszkają Podhalanie. 
Podlasie zamieszkuje Podlasianin. Tam mieszkają Podlasianie. 
Kaszuby zamieszkuje Kaszub. Tam mieszkają Kaszubi. 

6.
Od zawsze chciałem pojechać na Mazury. Było to moje marzenie, zanim  jeszcze zamieszkałem na Podhalu. Teraz 
mam naprawdę daleko. Z Nowego Targu do Ełku jest aż 700 km, a podróż zajmuje prawie 9 godzin! Na szczęście 
dużo bliżej mam na Roztocze. To piękny region na wschodzie Polski. Często też jeżdżę do Wielkopolski. W Pozna-
niu zawsze czuję się świetnie, a kiedyś byłem tam na stypendium. Jesienią wybiorę się też na Kaszuby. Przy okazji 
odwiedzę przyjaciół w Gdańsku. Musi to jednak poczekać, bo we wrześniu mam zaproszenie do Zielonej Góry 
na winobranie, a takiej okazji nie przepuszczę za żadne skarby.

8. 
Warszawa       – Warszawa jest w centrum/na wschodzie Polski. 
Warszawa względem Łodzi  – Warszawa leży na południe/wschód od Łodzi. 
Łódź      – Łódź jest w centrum Polski. 
Łódź względem Poznania    – Łódź leży na północ/wschód od Poznania. 
Gdańsk      – Gdańsk jest na północy Polski. 
Gdańsk względem Szczecina  – Gdańsk leży na północ/wschód od Szczecina. 
Szczecin      – Szczecin jest na północy/zachodzie Polski. 
Szczecin względem Poznania  – Szczecin leży na północ/zachód od Poznania. 
Gorzów Wielkopolski   – Gorzów Wielkopolski jest na zachodzie Polski. 
Gorzów Wielkopolski względem Łodzi – Gorzów Wielkopolski leży na północ/zachód od Łodzi. 
Zielona Góra    – Zielona Góra jest na zachodzie Polski. 
Zielona Góra względem Gdańska   – Zielona Góra leży na północ/zachód od Gdańska. 
Wrocław      – Wrocław jest na zachodzie/południu Polski. 
Wrocław względem Katowic   – Wrocław leży na zachód/północ od Katowic. 
Katowice      – Katowice są na południu Polski. 
Katowice względem Krakowa   – Katowice leżą na zachód od Krakowa. 
Kraków      – Kraków jest na południu Polski. 
Kraków względem Rzeszowa  – Kraków leży na zachód od Rzeszowa. 
Rzeszów     – Rzeszów jest na południu/wschodzie Polski. 
Rzeszów względem Poznania  – Rzeszów leży na wschód/południe od  Poznania. 
Lublin      – Lublin jest na zachodzie/południu Polski. 
Lublin względem Olsztyna  – Lublin leży na południe/zachód od Olsztyna. 
Olsztyn      – Olsztyn jest na północy Polski. 
Olsztyn względem Białegostoku  – Olsztyn leży na północ/zachód od Białegostoku. 
Białystok     – Białystok jest na wschodzie Polski. 
Białystok względem Torunia  – Białystok leży na wschód/północ od Torunia. 
Toruń     – Toruń jest w centrum Polski. 
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Toruń względem Bydgoszczy  – Toruń leży na wschód od Bydgoszczy. 
Bydgoszcz     – Bydgoszcz jest w centrum Polski. 
Bydgoszcz względem Gdańska  – Bydgoszcz leży na południe od Gdańska. 
Kielce     – Kielce są na południu Polski. 
Kielce względem Krakowa  – Kielce leżą na północ od Krakowa. 
Opole      – Opole jest na południu Polski. 
Opole względem Wrocławia  – Opole leży na północ/wschód od Wrocławia.

Góry

1.1. F 
1.2. F 
1.3. P 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. P 
1.7. F 

2.1. B 
2.2. A 
2.3. C 
2.4. B 
2.5. C

4.  
Śnieżka jest wysoka, Babia Góra jest wyższa, Rysy są najwyższe. 
Skopiec jest niski, Łysica jest niższa, Ślęża jest najniższa. 
Góry Stołowe są lubiane, Pieniny są bardziej lubiane, Karkonosze są najbardziej lubiane. 
Beskidy są skaliste, Karkonosze są bardziej skaliste, Tatry są najbardziej skaliste. 
Izery są zagadkowe, Góry Stołowe są bardziej zagadkowe, Góry Sowie są najbardziej zagadkowe. 
Szrenica jest stroma, Diablak jest bardziej stromy, Świnica jest najbardziej stroma. 
Góry Świętokrzyskie są stare, Sudety są starsze, Karpaty są najstarsze. 
Beskid Żywiecki jest popularny, Pieniny są popularniejsze, Tatry są najpopularniejsze. 
Tarnica jest niedostępna, Wielka Rawka jest bardziej niedostępna, Halicz jest najbardziej niedostępny. 
Góry Świętokrzyskie są tajemnicze, Góry Izerskie są bardziej tajemnicze, Bieszczady są najbardziej tajemnicze. 
Łysica jest magiczna, Ślęża jest bardziej magiczna, Łysa Góra jest najbardziej magiczna. 

5. 
Odkąd postanowiłem uczyć się języka polskiego, miałem okazję polecieć do Polski już ponad 10 razy. Udało 
mi się zjeździć Polskę wszerz i wzdłuż. W zeszłym roku zdecydowałem się pojechać nawet w Bieszczady i przejść 
całą Połoninę Wetlińską. Przy okazji mogłem pojechać też do Ustrzyk i wejść na Tarnicę. Z górskich wycieczek 
najlepiej wspominam jednak Karkonosze. Postanowiłem wjechać kolejką linową na Szrenicę i dojść szlakiem 
do Szklarskiej Poręby. Teraz jestem na letniej szkole języka polskiego w Poznaniu, ale zanim wszyscy będą musieli 
wyjechać do swoich domów, pójdziemy wypróbować sztuczny stok na Malcie.

6. 
Bardzo podoba mi się polska przyroda. 
Fascynują mnie parki narodowe. 
Od zawsze marzyłem, żeby zwiedzić Tatry i pojechać na Podhale. 
W Karkonosze pojechałem przed pięcioma laty. 
Wspaniale było też na Pogórzu Sudeckim. 
W Karpatach musi być podobnie. 
W Wielkopolsce krajobraz jest płaski, ale  tam są piękne lasy i jeziora. 
Jednak najwięcej szlaków turystycznych jest w Beskidach. 
Tam również chcę szybko pojechać. 
Zanim wyjadę z Polski, na pewno pojadę też w dzikie Bieszczady.
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Woda

1.1. F 
1.2. F 
1.3. P 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. P 
1.7. F 

2.1. C 
2.2. B 
2.3. A 
2.4. B 
2.5. B

4.
Nad Bałtykiem (Bałtyk) plaże są wyjątkowo malownicze.  Na plaży (plaża) piasek jest złoty i bardzo miękki. Turyści 
spędzają tam godziny, a to powoduje, że można zgłodnieć. Dlatego latem właśnie po plaży (plaża) chodzą han-
dlarze, u których można kupić kanapki, gotowaną kukurydzę, a nawet pączki i lody. Dawniej plaże były też nad 
rzekami (rzeki). Dziś jest to rzadkość, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jednak nad brzegiem/przy brzegu 
(brzeg) niejednej rzeki znaleźć można miejskie strefy relaksu z klimatycznymi kawiarniami i pubami. W Warszawie 
lubianym miejscem spotkań nad Wisłą (Wisła) są bulwary w okolicy mostu Poniatowskiego. Nad Wartą  (Warta) 
w Poznaniu popularny jest teren w pobliżu mostu Bolesława Chrobrego. Zupełnie inaczej wyglądają plaże nad 
jeziorami (jeziora). Tam nie ma słynnych, nadbałtyckich parawanów. Gdy jezioro jest większe, często jest przy nim 
port lub marina. Polacy uwielbiają żeglować po jeziorach (jeziora). Nad Śniardwami (Śniardwy) bez trudu można 
wypożyczyć jacht. Po małych akwenach (małe akweny) można pływać kajakiem lub rowerem wodnym. W parkach 
narodowych (parki narodowe) należy jednak pamiętać o ciszy (cisza). Jeśli jednak chcemy bezpiecznie i swobodnie 
bawić się nad wodą (woda), przez cały rok można pójść na basen (basen). 

5. 
W roku akademickim korzysta się z uniwersyteckiego basenu. 
Dziś nie jeździ się nad rzeki, żeby się kąpać. 
Teraz preferuje się bezpieczne kąpieliska strzeżone. 
Nad Bałtykiem podziwia się wschody i zachody słońca. 
Obecnie organizuje się popularne spływy kajakowe Brdą. 
Na żeglowanie po Śniardwach wypożycza się coraz więcej luksusowych jachtów. 
W Warszawie nad Wisłą wypoczywa się cały rok. 
Na Pojezierze Drawskie przyjeżdża się z prawdziwą radością. 
W Bałtyku łowi się przepyszne ryby. 
Przy wielu polskich jeziorach zakłada się parki krajobrazowe. 
W krystalicznie czystej wodzie Drawska kąpie się najlepiej. 
Po Warcie pływa się statkiem wycieczkowym tylko w sezonie. 
Na Mazury jeździ się chętnie od lat. 
Rowery wodne i kajaki wypożycza się nad większością jezior. 
Zimą chodzi się do Term Maltańskich, by nie tracić szansy na zabawę. 
Dużo mówi się o turystycznej atrakcyjności Obry. 
W razie niebezpieczeństwa nad wodą dzwoni się na 112. 
We Wrocławiu najlepiej wypoczywa się nad Odrą. 
Na piaszczystych plażach Bałtyku odpoczywa się doskonale. 
W Polsce uznaje się, że Bałtyk ma najpiękniejsze plaże.

6.  
Wczoraj nad Bugiem rozpalono ogniska. 
Na bałtyckich plażach wzięto pod uwagę postulaty ekologów. 
W sobotę popularyzowano wiedzę o bezpieczeństwie nad Soliną. 
Rok temu uroczyście pożegnano najstarszą tawernę w porcie. 
Do wielu dopływów Wisły, Odry i Warty wypuszczano młode ryby. 
Od lat podziwiano niezwykłe bogactwo przyrody. 
Do niedawna w Jeziorze Dominickim spotykano raki. 
W zeszłym roku w Bałtyku zaobserwowano delfina. 
Pierwszego września zakończono sezon turystyczny nad Dunajcem. 
W tym roku żeglowano po Wigrach bardzo chętnie.
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Europa

1.1. F 
1.2. F 
1.3. P 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. F 
1.7. P 

2.1. B 
2.2. A 
2.3. B 
2.4. B 
2.5. B

4.
Podobno niemieckie (Niemcy) samochody są najlepsze. Tak samo mówi się o czeskim (Czechy) piwie. Każdy kraj, 
region i miasto mogą pochwalić się czymś wyjątkowym. Istnieją różne stereotypy dotyczące tego, co w Europie 
może się podobać. Jeśli chodzi o kulinaria, chyba bezkonkurencyjna jest włoska (Włochy) kuchnia. W pięknych, 
mediolańskich (Mediolan) restauracjach turyści z całego świata zajadają się pizzą i spaghetti. A w krakowskich 
(Kraków) pierogami i bigosem. Bardzo cenione są też francuskie (Francja) wina. Miłośników przyrody zachwycą 
dzikie i tajemnicze ukraińskie (Ukraina) Karpaty albo austriackie (Austria) Alpy. W Hiszpanii popularne są kata-
lońskie (Katalonia) plaże. Hitem jest też barcelońska (Barcelona) architektura. Wśród książkowych europejskich 
(Europa) bestsellerów znaleźć można skandynawskie (Skandynawia) kryminały, a muzyczne doznania na najwyż-
szym poziomie gwarantuje opera wiedeńska (Wiedeń). A jeśli ktoś chciałby zobaczyć Europę w pigułce, zawsze 
może pojechać do magicznego, bułgarskiego (Bułgaria) miasta Płowdiw, gdzie odnajdzie pozostałości rzymskiej 
(Rzym) areny, świetnie zachowany grecki (Grecja) teatr, a na obiad zje coś typowego z bogatej i wspaniałej bałkań-
skiej (Bałkany) kuchni. 

5. 
Mężczyzna z Rosji to Rosjanin, a kobieta to Rosjanka. 
Mężczyzna z Białorusi to Białorusin, a kobieta to Białorusinka. 
Mężczyzna z Ukrainy to Ukrainiec, a kobieta to Ukrainka. 
Mężczyzna ze Słowacji to Słowak, a kobieta to Słowenka. 
Mężczyzna z Czech to Czech, a kobieta to Czeszka. 
Mężczyzna z Niemiec to Niemiec, a kobieta to Niemka. 
Mężczyzna z Belgii to Belg, a kobieta to Belgijka. 
Mężczyzna z Holandii to Holender, a kobieta to Holenderka. 
Mężczyzna z Włoch to Włoch, a kobieta to Włoszka. 
Mężczyzna z Węgier to Węgier, a kobieta to Węgierka. 
Mężczyzna z Hiszpanii to  Hiszpan, a kobieta to Hiszpanka. 
Mężczyzna z Portugalii to Portugalczyk, a kobieta to Portugalka. 
Mężczyzna z Bułgarii to Bułgar, a kobieta to Bułgarka. 
Mężczyzna z Rumunii to Rumun, a kobieta to Rumunka. 
Mężczyzna z Anglii to Anglik, a kobieta to Angielka. 
Mężczyzna z Szkocji to Szkot, a kobieta to Szkotka. 
Mężczyzna z Walii to Walijczyk, a kobieta to Walijka. 
Mężczyzna z Wielkiej Brytanii to Anglik, a kobieta to Angielka. 
Mężczyzna z Irlandii to Irlandczyk, a kobieta to Irlandka. 
Mężczyzna z Serbii to Serb, a kobieta to Serbka. 
Mężczyzna z Chorwacji to Chorwat, a kobieta to Chorwatka. 
Mężczyzna z Bośni to Bośniak, a kobieta to Bośniaczka. 
Mężczyzna ze Słowenii to Słoweniec, a kobieta to Słowenka. 
Mężczyzna z Austrii to Austriak, a kobieta to Austriaczka. 
Mężczyzna z Gruzji to Gruzin, a kobieta to Gruzinka. 
Mężczyzna z Litwy to Litwin, a kobieta to Litwinka. 
Mężczyzna z Łotwy to Łotysz, a kobieta to Łotyszka. 
Mężczyzna z Estonii to Estończyk, a kobieta to Estonka. 
Mężczyzna z Finlandii to  Fin, a kobieta to Finka. 
Mężczyzna z Norwegii to  Norweg, a kobieta to Norweżka. 
Mężczyzna ze Szwecji to  Szwed, a kobieta to Szwedka. 
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6. 
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w roku (2004)  dwa tysiące czwartym.
(5.) Piąte rozszerzenie objęło poza Polską również Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Słowację, Słowenię 
i Węgry. W ten sposób państwa te stały się kolejno (16.) szesnastym, (17.) siedemnastym, (18.), osiemnastym, 
(19.) dziewiętnastym, (20.) dwudziestym, (21.) dwudziestym pierwszym, (22.) dwudziestym drugim, (23.) dwudzie-
stym trzecim, (24.) dwudziestym czwartym i (25.) dwudziestym piątym krajem Wspólnoty. Trzy lata później do tej 
grupy państw dołączyła Rumunia i Bułgaria, a w roku (2013) dwa tysiące trzynastym Chorwacja. W lutym (2020) 
dwa tysiące dwudziestego roku Wspólnotę opuściła natomiast Wielka Brytania. 

Świat

1.1. F 
1.2. P 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. F 
1.7. F 

2.1. A 
2.2. B 
2.3. C 
2.4. B 
2.5. C 

4.
Chyba każdy chce podróżować po świecie, poznawać nowe miejsca i kultury. Każdy ma też swoje marzenia i swoją 
własną listę miejsc do odwiedzenia. Jednych interesuje brazylijska (Brazylia) samba, drugich kanadyjskie (Kana-
da) odludzia. (Ameryka) Amerykańskie miasta przyciągają nie tylko Europejczyków. (Chiny) Chiński czy japoński 
(Japonia) turysta z takim samym zainteresowaniem chodzi po nowojorskich (Nowy Jork) ulicach. (Afryka) Afrykań-
skie bawoły, zebry, żyrafy czy hipopotamy to z kolei turystyczne przeboje nie mniejsze od kenijskich (Kenia) plaż. 
(Indie) Indyjskie słonie czy tygrysy są jednak równie fascynujące, więc niełatwo się zdecydować. Jeśli jednak ktoś 
woli chłodniejsze miejsca, mogą mu się spodobać mongolskie (Mongolia) stepy albo syberyjska  (Syberia) tajga. 
Marzeniem wielu turystów jest także zobaczenie nowozelandskich (Nowa Zelandia) krajobrazów, które znane są 
z kinowych hitów. Dla zwolenników turystyki kulinarnej nie ma jednak nic ciekawszego niż azjatycki (Azja) street 
food. (Wietnam) Wietnamska i (Tajlandia) tajlandzka kuchnia jest niesamowita, chociaż ogromną popularnością 
w świecie cieszą się także meksykańskie (Meksyk) i tureckie (Turcja) dania. 

5. 
Mężczyzna z Japonii to Japończyk, a kobieta to Japonka. 
Mężczyzna z Chin to Chińczyk, a kobieta to Chinka. 
Mężczyzna z Wietnamu to Wietnamczyk, a kobieta to Wietnamka. 
Mężczyzna z Korei to Koreańczyk, a kobieta to Koreanka. 
Mężczyzna z Mongolii to Mongoł, a kobieta to Mongołka. 
Mężczyzna z Kazachstanu to Kazach, a kobieta to Kazaszka. 
Mężczyzna z Filipin to Filipińczyk, a kobieta to Filipinka. 
Mężczyzna z Indonezji to Indonezyjczyk, a kobieta to Indonezyjka. 
Mężczyzna z Nowej Zelandii to Nowozelandczyk, a kobieta to Nowozelandka. 
Mężczyzna z Australii to Australijczyk, a kobieta to Australijka. 
Mężczyzna z Libii to Libańczyk, a kobieta to Libanka. 
Mężczyzna z Kongo to Kongijczyk, a kobieta to Kongijka. 
Mężczyzna z Sudanu to Sudańczyk, a kobieta to Sudanka. 
Mężczyzna z Nigerii to Nigeryjczyk, a kobieta to Nigeryjka. 
Mężczyzna z Tunezji to Tunezyjczyk, a kobieta to Tunezyjka. 
Mężczyzna z Kamerunu to Kameruńczyk, a kobieta to Kamerunka. 
Mężczyzna z Botswany to Botswańczyk, a kobieta to Botswanka. 
Mężczyzna z Somalii to Somalijczyk, a kobieta to Somalijka. 
Mężczyzna z Tanzanii to Tanzańczyk, a kobieta to Tanzanka. 
Mężczyzna z Etiopii to Etiopczyk, a kobieta to Etiopka. 
Mężczyzna z Algierii to Algierczyk, a kobieta to Algierka. 
Mężczyzna z Egiptu to Egipcjanin, a kobieta to Egipcjanka. 
Mężczyzna z Izraela to Izraelczyk, a kobieta to Izraelka. 
Mężczyzna z Syrii to Syryjczyk, a kobieta to Syryjka. 
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Mężczyzna z Irak to Irakijczyk, a kobieta to Irakijka. 
Mężczyzna z Iranu to Irańczyk, a kobieta to Iranka. 
Mężczyzna z Palestyny to Palestyńczyk, a kobieta to Palestynka. 
Mężczyzna z Jemenu to Jemeńczyk, a kobieta to Jemenka. 
Mężczyzna z Meksyku to Meksykanin, a kobieta to Meksykanka. 
Mężczyzna z Brazylii to Brazylijczyk, a kobieta to Brazylijka. 
Mężczyzna z Argentyny to Argentyńczyk, a kobieta to Argentynka. 
Mężczyzna z Chile to Chilijczyk, a kobieta to Chilijka. 
Mężczyzna z Peru to Peruwiańczyk, a kobieta to Peruwianka. 
Mężczyzna z Boliwii to Boliwijczyk, a kobieta to Boliwijka. 
Mężczyzna z Ekwadoru to Ekwadorczyk, a kobieta to Ekwadorka. 

6. 
Wojtek (polecieć) poleciałby do Chin, gdyby miał taką możliwość. 
Ja (czytać) czytałabym/czytałbym natychmiast każdą książkę o Afryce. 
Kasia (kupić) kupiłaby wycieczkę do Egiptu, ale nie ma czasu. 
Wiem, że (ty; chcieć ♀) chciałabyś zwiedzić Maroko przy pierwszej okazji.  
Moje dziecko (zakochać się) zakochałoby się w Indiach od pierwszego wejrzenia. 
My (pojechać) pojechalibyśmy w głąb Azji przy pierwszej okazji. 
Kasia i Agnieszka (sprzedać) sprzedałyby całą biżuterię, żeby zobaczyć RPA. 
Czy wy dwie (zwiedzać) zwiedzałybyście chętniej Kanadę czy Rosję? 
Paweł i Tomek (zrobić) zrobiliby wiele, żeby pływać po Amazonce. 
Jestem pewien, że wy dwoje (czuć) czulibyście się świetnie w Wietnamie. 
Ja naprawdę nie (wiedzieć ♀) wiedziałabym, co jest bezpieczne w Teksasie. 
Ty nawet nie (wsiadać) wsiadłbyś do samolotu na Alaskę. 
Paweł i Agnieszka (oddać) oddaliby za zwiedzanie Syberii wszystko.

Instytucje i urzędy

1.1. F 
1.2. F 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. P 
1.6. P 
1.7. F

2.1. B 
2.2. B 
2.3. C 
2.4. B 
2.5. B 

4.
Według Głównego Urzędu Statystycznego (Główny Urząd Statystyczny) z roku na rok zwiększa się liczba cudzo-
ziemców w Polsce. Jednocześnie do  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej) trafia coraz więcej wniosków o przyznanie stypendium na studia częściowe i pełne w Polsce. 
Od Urzędu ds. Cudzoziemców  (Urząd ds. Cudzoziemców) można częściowo dowiedzieć, ile osób z zagranicy pra-
cuje i uczy się w naszym kraju. Dla  Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) jest 
to ważne w kontekście kreowania polityki migracyjnej, promocji polskich szkół i rynku pracy za granicą. Oczy-
wiście bez Instytutu Polskiego (Instytut Polski) w Pradze, Moskwie czy Berlinie taka promocja nie byłaby łatwa. 
Na szczęście w upublicznionym raporcie z Instytutu Adama Mickiewicza (Instytut Adama Mickiewicza) pojawiły się 
informacje, że również polska kultura cieszy się coraz większą popularnością w świecie. Dla Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (Muzeum Narodowe w Poznaniu) albo Starego Teatru w Krakowie (Stary Teatr w Krakowie) to szansa 
na większą rozpoznawalność, zdobycie nowych gości i widzów. 

5. 
Nie ma informacji, gdzie jest Urząd Stanu Cywilnego. 
(Państwo, iść) Niech Państwo idą/pójdą do pokoju 234.

Potrzebuje znaleźć gabinet dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska. 
(Ona, zapytać) Niech ona zapyta w informacji przy wejściu do budynku.
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Trzeba załatwić tę sprawę drogą oficjalną. 
(Państwo, wysłać) Niech Państwo wyślą oficjalne pismo.

Dane osobowe muszą być bezwzględnie poprawne. 
(Panie, skontrolować) Niech Panie skontrolują swoje dane.

Nie wie, ile ma czasu na odpowiedź. 
(On, odpowiedzieć) Niech on odpowie do dwóch tygodni.

Nie wiedzą, jak powinny odpowiedzieć na zaproszenie. 
(One, potwierdzić) Niech one potwierdzą datę spotkania mailem.

Nie wiedzą, co wziąć na wizytę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 
(Panowie, wziąć) Niech Panowie wezmą wszystkie możliwe dokumenty.

Pavel zastanawia się, czy wziąć na spotkanie dodatkowe dokumenty. 
(On, przygotować) Niech on przygotuje dodatkowo zaświadczenie o niekaralności.

Trzeba się podpisać. 
(Panowie, podpisać się) Niech Panowie podpiszą się czytelnie.

Nie wie, ile ma załączyć fotografii do wniosku. 
(Pan, przynieść) Niech Pan przyniesie 2 fotografie.

Nie wie, jak się z nią będą kontaktować. 
(Pani, podać) Niech Pani poda aktualny adres korespondencyjny.

Nie wie, jakie dane kontaktowe najlepiej zostawić. 
(Ona, wpisać) Niech ona wpisze numer telefonu w formularzu.

Pytają, kiedy powinni złożyć komplet dokumentów. 
(Państwo, złożyć) Niech Państwo złożą dokumenty w środy. 

Nie ma pojęcia, co teraz robić. 
(Ona, poprosić) Niech ona poprosi o pomoc prawną Urząd ds. Cudzoziemców. 

Dostał pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentów we wniosku o pobyt stały. 
(On, stawić się) Niech on stawi się jak najszybciej w Urzędzie Wojewódzkim i po problemie. 

6. 
Ja wyślę  ja dowiem się 
ty wyślesz  ty dowiesz się 
on/ona/ona wyśle on/ona/ona dowie się 
my wyślemy my dowiemy się 
wy wyślecie wy dowiecie się 
oni wyślą  oni dowiedzą się 
1 wzór odmiany

Uniwersytety

1.1. F 
1.2. F 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. P 
1.6. F 
1.7. P

2.1. C 
2.2. B 
2.3. A 
2.4. C 
2.5. C

4.
W szkole (szkoła) zawsze lubiłem się uczyć. Raz powiedziałem komuś przy mojej mamie (mama), że kiedyś będę 
pracować w jednostce (jednostka) badawczej.  Mama opowiada to do dziś. Nie chciałem jednak robić ekspery-
mentów na biednej myszy (mysz) w środku nocy (noc). Chciałem badać książki i mówić innym o historii (historia) 
literatury. Przez jakiś czas chciałem nawet zamieszkać w Rzymie (Rzym), by tam rozpocząć studia. Ostatecznie za-
mieszkałem w Poznaniu (Poznań). Teraz jesiennymi wieczorami na miękkim kocu (koc) w rogu (róg) kanapy czytam 
najlepsze polskie książki, które powinny być w każdym domu (dom). 
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5.
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) w Poznaniu (Poznań) studiuje 
ponad 35 tysięcy osób w różnych katedrach i instytutach (różne katedry i instytuty) na 20 wydziałach (wydziały). 
Zdecydowanie najwięcej słuchaczy wybiera tradycyjny model – na studiach stacjonarnych (studia stacjonarne) 
studiuje bowiem aż 27 tysięcy młodych ludzi. W każdym kolejnym roku akademickim  (każdy kolejny rok akade-
micki) zwiększa się liczba studentów z zagranicy. Jak informuje rektorat, w ostatnim czasie (ostatni czas) jest 
to ponad tysiąc obcokrajowców. Wzrost zainteresowania studiami na UAM można tłumaczyć jego mocną pozycją 
na rynku edukacyjnym – od czerwca 2019 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza należy do konsorcjum EPICUR, 
które w konkursie (konkurs) Komisji Europejskiej uzyskało status uniwersytetu europejskiego. Największą grupę 
studentów zagranicznych stanowią słuchacze, którzy swoje rodzinne domy mają na Ukrainie (Ukraina), Białorusi 
(Białoruś), w Hiszpanii (Hiszpania), Turcji (Turcja), Rosji (Rosja), Niemczech (Niemcy), Indiach (Indie), we Francji 
(Francja), w Chinach (Chiny), Kazachstanie (Kazachstan), we Włoszech (Włochy) i w Iraku (Irak).

6. 
6.1. 
Oni będą czytać (czytać, oni) skrypty regularnie, a nie dopiero przed sesją. 
Będziecie chodzić (chodzić, wy) do biblioteki po literaturę przedmiotu. 
Będziemy szukać (szukać, my) artykułów naukowych w wolnym dostępie. 
One będą sprawdzać (sprawdzać, one) zawartość najnowszych czasopism naukowych. 
On będzie przygotowywać się (przygotowywać się, on) do zajęć niezwykle sumiennie. 
Ona będzie dyskutować (dyskutować, ona) na ćwiczeniach i prezentować swoje opinie. 
Będę uważać (uważać, ja) na wykładach i robić dokładne notatki. 
Oni będą uśmiechać się (uśmiechać się, oni) do obsługi dziekanatu. 
Będziecie odwiedzać (odwiedzać, wy) księgarnie i antykwariaty. 
Będziemy zachowywać się (zachowywać się, my) ostrożnie w laboratorium.

6.2. 
Nie będą gubili (gubić, oni ♂♀) skryptów i materiałów, które są potrzebne na zajęcia. 
Nie będziesz ściągała (ściągać, ty ♂) na kolokwiach, bo to po prostu nieuczciwe. 
Nie będziesz przychodził (przychodzić, ty ♀) na konsultacje nieprzygotowany. 
Nie będę kopiowała (kopiować, ja ♀) fragmentów cudzych prac, bo plagiat jest karalny. 
Nie będziemy pożyczali (pożyczać, my ♀♀) nikomu karty do akademika. 
Nie będą zapominali (zapominać, oni ♂♂) o terminach egzaminów. 
Nie będą korzystały (korzystać, one) z telefonu w czasie wykładów. 
Nie będziecie spóźniali się (spóźniać się, wy ♂♀) na zajęcia, żeby nie drażnić wykładowców. 
Nie będziesz imprezował (imprezować, ty ♂) za często. 
Nie będziecie zasypiały (zasypiać, ty ♀♀) na poranne zajęcia.

Święta

1.1. P 
1.2. F 
1.3. F 
1.4. F 
1.5. F 
1.6. F 
1.7. F

2.1. C 
2.2. B 
2.3. A 
2.4. A 
2.5. B

4.
W tym roku na Boże Narodzenie (Boże Narodzenie) muszę kupić perfekcyjny prezent  (perfekcyjny prezent) dla 
każdego. Na święta (święta) zaprosiłem mamę (mama), tatę (tata), brata (brat), a także przyjaciółkę Kasię  (przy-
jaciółka Kasia). Kasia weźmie oczywiście psa (pies), bo nigdzie się bez niego nie rusza. Po upominki (upominki) 
pojadę jeszcze w listopadzie, zaraz po Święcie Niepodległości. Wolę mieć czas (czas) na wszystko, żeby nie działać  
na ostatnią chwilę (ostatnia chwila). Sam chciałbym dostać książkę (książka) albo pudełko (pudełko) pełne sło-
dyczy. Lubię dobrą lekturę (dobra lektura), tak jak lubię dobre jedzenie (dobre jedzenie). Całe szczęście, że moi 
najbliżsi dobrze znają moje upodobania (moje upodobania). Jestem pewien, że wybiorą naprawdę ciekawe publi-
kacje (ciekawe publikacje) i prawdziwe pyszności (prawdziwe pyszności)
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5. 
Nawet najodważniejszemu psu (najodważniejszy pies) nie podobają się fajerwerki w Sylwestra.

Uważnie przyglądam się kotu (kot) w Wigilię i czekam, aż zacznie mówić.

Starszemu panu (Starszy pan) podobają się defilady na Święto Wojska Polskiego.

Małemu chłopcu (Mały chłopiec) wielką radość sprawiają wielkanocne tradycje, a najbardziej śmigus-dyngus.

Jak mówi przysłowie – Panu Bogu (Pan Bóg) świeczkę, a diabłu (diabeł) ogarek.

Nowemu księdzu (nowy ksiądz) nie udało się kazanie w Boże Ciało, bo zjadła go trema.

Temu światu (świat) potrzeba więcej spokoju, relaksu i zabawy – nie tylko w karnawale.

W Święto Pracy poszliśmy do zoo i widzieliśmy, jak malutkie lwiątka kradły ogromnemu lwu (ogromny lew) 
posiłek sprzed nosa.

W Sylwestra pije się alkohol, ale nie wszyscy dobrze to znoszą, bo łeb łbowi (łeb) nierówny.

Ojcu (ojciec) Kasi zdarzył się wypadek samochodowy we Wszystkich Świętych, gdy ruch na drogach jest ogromny.

W tramwaju długo przyglądałem się wesołemu czartowi (wesoły czart), który jechał z mamą na halloweenowy 
bal do przedszkola.

Przez godzinę będziemy pomagać Wojtkowi (Wojtek) uczyć się polskiej gramatyki, mimo że to zupełnie proste.

Podaj Karolowi (Karol) przepis na twojego wielkanocnego mazurka.

6. 
Z zainteresowaniem przyglądałem się zamyślonym ludziom (zamyśleni ludzie) idącym w ulicznej procesji podczas 
Bożego Ciała. 

Podarowałem pani Barbarze (pani Barbara) designerskie kolczyki, które założyła na bal sylwestrowy. 

Poświęciłem tej miłości (miłość) najlepsze lata swojego życia, ale wszystko skończyło się w kwietniu przed 
Wielkanocą. 

Powiedziałem nowej dyrektorce (nowa dyrektorka), że chcę wykorzystać zaległy urlop między Nowym Rokiem a 
Świętem Trzech Króli. 

Podczas rodzinnych spotkań na Wszystkich Świętych Agnieszka chwaliła się wszystkim kuzynkom (wszystkie 
kuzynki) pierścionkiem zaręczynowym.

Profesor pożyczył studentce (studentka) książkę, żeby mogła przeczytać ją w przerwie od zajęć po Bożym Naro-
dzeniu. 

Tłum ludzi przyglądał się ogromnej defiladzie (ogromna defilada) z okazji Święta Wojska Polskiego. 

Znajomym paniom (znajome panie) warto podarować kwiaty z okazji Dnia Kobiet. 

Andrzej zabronił nastoletniemu dziecku (nastoletnie dziecko) wyjechać bez opieki na majówkę.

John uwierzył Katarzynie (Katarzyna), że na Święto Konstytucji 3 Maja wszyscy Polacy dają sobie prezenty. 

Wysłałem Annie (Anna) noworoczne życzenia, ale nawet nie odpisała. 

Nigdy nie wierzyłem rodzicom (rodzice), że na Wielkanoc prezenty przynosi zając. 

Zarezerwowaliśmy znajomym (znajomi) i sobie apartament nad morzem, żeby wyskoczyć z nimi na długi week-
end czerwcowy. 

Nie znoszę pracy (praca) w święta i weekendy. 

Wbrew złym doświadczeniom (złe doświadczenia) postanowiłem samemu ugotować pierogi na Wigilię. 

Nazwy utrwalone w kulturze

1.1. P 
1.2. P 
1.3. F 
1.4. P 
1.5. P 
1.6. P 
1.7. F 

2.1. A 
2.2. B 
2.3. A 
2.4. A 
2.5. C
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4.
Z dużym zainteresowaniem (duże zainteresowanie) można śledzić filmowe preferencje Polaków. Od kilkudzie-
sięciu lat niezmienną popularnością  (niezmienna popularność) cieszy się kino polskie i amerykańskie. Wraz 
z pojawieniem  (pojawienie) się platform typy Netflix czy HBO GO jeszcze większa liczba kinomaniaków zaraża 
się prawdziwą miłością (prawdziwa miłość) do kina europejskiego, a nawet koreańskiego czy niepowtarzalnych 
filmów z Bollywood. Ogromną popularność zyskały też produkcje telewizyjne, których budżety pod każdym 
względem (każdy wzgląd) biją budżety hollywoodzkich produkcji. HBO do dziś chwali się gigantycznym sukcesem 
(gigantyczny sukces) Gry o tron. Między platformami (platformy) panuje niewyobrażalna konkurencja. Widzowie 
nie muszą już jeździć metrem (metro), tramwajem (tramwaj), samochodami (samochody), by znaleźć się w kinie. 
Nie trzeba męczyć się ulicznymi korkami (uliczne korki) przed, głośnymi sąsiadami (głośni sąsiedzi) w trakcie i dro-
gą powrotną (droga powrotna) tuż po seansie. Wystarczy pokój z wygodną kanapą (wygodna kanapa), ulubionymi 
przekąskami (ulubione przekąski), lampką wina (lampka wina) i oczywiście z doborowym towarzystwem (doboro-
we towarzystwo). Teraz dystrybutorzy muszą już liczyć się z najnowszymi preferencjami (najnowsze preferencje) 
polskich widzów. A jakie tytuły warto polecić osobom interesującym się polską kinematografią (polska kinema-
tografia)? W ostatnich latach widzowie zachwycali się Idą (Ida), Zimną wojną (Zimna wojna), Pokłosiem (Pokłosie), 
Panem T., (Pan T.), Wołyniem (Wołyń), Bogami (Bogowie), Różą (Róża), Bożym ciałem (Boże ciało) czy Ostatnią rodzi-
ną (Ostatnia rodzina). Naprawdę warto.

5. 
Zimna wojna opowiada (opowiadać) historię miłości, która trwa (trwać) przez lata i kończy się (kończyć się) 
szczęśliwie i nieszczęśliwie jednocześnie.

Znam (ja, znać) wiele historii jak z filmu. 

Z pewnością i ty możesz (móc) opowiedzieć niejedną historię, która ma filmowy potencjał. 

Mówi się, że najlepsze historie pisze (pisać) życie. 

Dziś nie umiemy (my, umieć) już jednak żyć wolno, cieszyć się spokojem i przeżywać emocje. 

Wy na szczęście jesteście (być) wciąż młodzi i należycie (należeć) do pokolenia, które może coś zmienić. 

Nie wszyscy chcą (chcieć) żyć tak szybko.

Być może to dzięki wam zwolnimy (my, zwolnić) na chwilę i będziemy cieszyć się każdą chwilą.

A czy ty potrafisz (potrafić) zwolnić? Cieszysz się (ty, cieszyć się) gotowaniem obiadu i wspólnymi posiłkami 
z przyjaciółmi? 

Dziękuję (ja, dziękować) bardzo za życie w ciągłym biegu i stresie!

Mam (ja, mieć) ochotę czytać Wiedźmina, kryminały Świetlickiego albo powieści Tokarczuk.

Wy pewnie też czekacie (czekać) na wolną chwilę, by wyskoczyć do kina czy teatru.

Budzicie budzicie (wy, budzić) się wcześnie i szybko wstajecie (wstawać)?

Naprawdę świetnie Was rozumiem (ja, rozumieć)!

Jedyne, co nas ratuje (ratować), to weekend. 

6.
Onimy, czyli nazwy własne, mają w  języku (język) bardzo interesujące miejsce (miejsce). Wyróżnia je przede 
wszystkim to, jak funkcjonują. Przysługują one tylko jednostkom (jednostki) – w odróżnieniu od nazw (nazwy) 
pospolitych, które nie nazywają obiektów (obiekty) mających charakter (charakter) indywidualny. Jak to rozu-
mieć? Mogą nimi być różne imiona (imiona), nazwiska (nazwiska), pseudonimy (pseudonimy), nazwy (nazwy) 
konkretnych krajów i regionów (kraje i regiony) mórz, rzek i jezior (morza, rzeki i jeziora), gór (góry), wszelkich 
obiektów (obiekty) geograficznych, a także różnych wytworów (wytwory) ludzkiej kultury (kultura). Ta ostatnia 
kategoria (kategoria) jest najciekawsza. Poza tytułami (tytuły) znajdzie się w niej miejsce dla nazw (nazwy) wszyst-
kich świąt (święta), ale również nazw (nazwy) państwowych urzędów (urzędy), instytucji (instytucje), szkół (szkoły) 
oraz uniwersytetów (uniwersytety). Nazwy własne, które odnoszą się do człowieka (człowiek) to antroponimy. 
Nazwa obiektu (obiekt) miejscowego to toponim, a wytworu (wytwór) ludzkiej myśli i kultury (myśl i kultura) 
to chrematonim.


