ZESTAW 1. 1.
ZESTAW
Mary i
Mary i
Mary i
Mary i

Dick Sowerby przyszła do Colin Craven.
Dick Sowerby przyszedł do Colina Craven.
Dick Sowerby przyszli do Colin Cravena.
Dick Sowerby przyszli do Colina Cravena.

A. Cofnij się dwa kroki.

B. Cofnij się dwa kroki do tyłu.

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY
12 listopada
2013 r.NA CO DZIEŃ”
„Z POPRAWNĄ
POLSZCZYZNĄ

Czas:
45 minut
16 LISTOPADA 2015 R.
CZAS: 45 MINUT

Klasa pierwsza – poprawna polszczyzna
KLASA 5., SZKOŁA PODSTAWOWA

Instrukcja dla uczennicy/ucznia
Wypełnij kartę odpowiedzi

Czytaj uważnie wszystkie polecenia
INSTRUKCJA DLA UCZENNICY/UCZNIA
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Nie używaj• korektora
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.
• się
Nie zużywaj
korektora.
Test składa
piętnastu
zestawów

• Test składa się z dziesięciu zestawów.

Odpowiedzi
przenieś na kartę
• Odpowiedzi przenieś na kartę.

W każdym
zestawie
tylkoodpowiedź
jedna odpowiedź
poprawna.
W każdym• zestawie
tylko
jedna
jestjestpoprawna
Poprawną odpowiedź
zaznacz, zakreślając/zamalowując
właściwą
literę.
Poprawną•odpowiedź
zaznacz, zakreślając/zamalowując
właściwą
literę
• Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi.
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi
• Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem,
Jeżeli się pomylisz,
błędne
zaznaczenie
kółkiem, a następnie
a następnie
zakreśl/zamaluj
innąotocz
odpowiedź.
zakreśl/zamaluj
inną
odpowiedź
• Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi.

Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi
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ZESTAW 2.
Syzyf wrócił z powrotem do wygodnego życia. Pegaz kontynuował dalej podróż na Olimp.
Syzyf wrócił do wygodnego życia. Pegaz kontynuował dalej podróż na Olimp.
Syzyf wrócił z powrotem do wygodnego życia. Pegaz kontynuował podróż na Olimp.
Syzyf wrócił do wygodnego życia. Pegaz kontynuował podróż na Olimp

A. Czuję się okey.

ZESTAW 3.
Proszę panią, jak się włancza ten odtwarzacz?
Proszę pani, jak się włancza ten odtwarzacz?
Proszę pani, jak się włącza ten odtwarzacz?
Proszę panią, jak się włącza ten odtwarzacz?

B. Czuję się dobrze.
ZESTAW
3.
ZESTAW 4.

Rzekomo Zeus miał siedemdziesiąt jeden dzieci.
A. Książka
jest fajna.
Po śmierci męża matka Herkulesa wyszła za mąż za Radamantysa.

Rzekomo Zeus miał siedemdziesięcioro jeden dzieci.
B. Książka
ciekawa.
Po śmierci męża jest
matka Herkulesa
wyszła za mąż za Radamantysa.
Rzekomo Zeus miał siedemdziesięcioro jeden dzieci.
Po śmierci męża matka Herkulesa ożeniła się z Radamantysem.
Rzekomo Zeus miał siedemdziesiąt jeden dzieci.
Po śmierci męża matka Herkulesa ożeniła się z Radamantysem

ZESTAW 4.

5.
A.ZESTAW
Dzisiaj
jest 12 listopad.
Nie lubię kisielu i kakao, ale uwielbiam kaszę manną.

Nie lubię kiślu i kakao, ale uwielbiam kaszę mannę.
B. Dzisiaj
jest 12 listopada.
Nie lubię kisielu i kakaa, ale uwielbiam kaszę manną .
Nie lubię kisielu i kakao, ale uwielbiam kaszę mannę.

ZESTAW 6.

ZESTAW
5.czy to prawda, że Nel ubierała co dzień jedwabne sukienki?
Proszę panią,

Proszę pani, czy to prawda, że Nel ubierała co dzień jedwabne sukienki?
Proszę panią, czy to prawda, że Nel ubierała się co dzień w jedwabne sukienki?
Proszę pani, czy to prawda, że Nel ubierała się co dzień w jedwabne sukienki?

A. Mam przyjacieli.
B. Mam przyjaciół.

ZESTAW 7.
Zazdroszczę Fileasowi Foggowi wyprawy dookoła świata. Za taką przygodę zaprzedałbym dusze diabłu.
Zazdroszczę Fileasowi Foggu wyprawy dookoła świata. Za taką przygodę zaprzedałbym dusze diabłu.
Zazdroszczę Fileasowi Fogg wyprawy dookoła świata. Za taką przygodę zaprzedałbym dusze diabłowi.
Zazdroszczę Fileasu Fogg wyprawy dookoła świata. Za taką przygodę zaprzedałbym dusze diabłowi.
ZESTAW 8.
Przyglądałem się Zeusu i Hefajstosu na obrazie.
Matka sprowadziła Hefajstosa do domu, dlatego że lubiła ładną biżuterię.
Przyglądałem się Zeusowi i Hefajstosowi na obrazie. Bogom smakowała miąższ z owoców.
Matka sprowadziła Hefajstosa do domu, dlatego bo lubiła ładną biżuterię.
Przyglądałem się Zeusu i Hefajstosowi na obrazie. Bogom smakowała miąższ z owoców.
Matka sprowadziła Hefajstosa do domu, dlatego ponieważ lubiła ładną biżuterię.
Przyglądałem się Zeusowi i Hefajstosowi na obrazie. Bogom smakował miąższ z owoców.
Matka sprowadziła Hefajstosa do domu, dlatego że lubiła ładną biżuterię.
ZESTAW 9.
Kogo jest ta hulajnoga, która stoi na ogrodzie?
Kogo jest ta hulajnoga, która stoi w ogrodzie?
Czyja jest ta hulajnoga, która stoi w ogrodzie?
Czyja jest ta hulajnoga, która stoi na ogrodzie?
ZESTAW 10.
Przeczytaj cztery opowiastki. Wskaż powiedzenie, które nie pasuje do danej sytuacji.
Jak zawsze, Tosia jest bardzo dobrze przygotowana do lekcji. Wie, co to jest rozbiór logiczny zdania.
Z rozbiorem gramatycznym także nie ma problemów. Dziewczynka dostaje same piątki. Słowem: czuje
się na lekcjach gramatyki jak ryba w wodzie.
Basia nie mogła doczekać się wyjazdu na „zieloną szkołę”. Rzeczywiście to był wspaniale spędzony czas
w polskich górach. Dziewczynka wróciła do domu wypoczęta i pełna wrażeń. Jeszcze długo cieszyła
się z tego, że wyjazd nie spalił na panewce.
Od dawna marzyliśmy o podróży do spalonej słońcem Arizony. Udało się. Po długim locie dotarliśmy
do Phoenix. Właśnie tak wyobrażałem sobie południowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych.
To były cudowne wakacje. Cieszę się, że wyjazd do Ameryki spalił na panewce.
Grzesiek nie przygotował się do klasówki. Wiedział, że dostanie jedynkę, więc nie poszedł do
szkoły. Pani Basia, polonistka, ma dobrą pamięć i jest skrupulatna. Nie zapomni, że chłopca nie było
na sprawdzianie. Jedynka z polskiego wisi nad Grześkiem niczym miecz Damoklesa.

ZESTAW 11.
W książce „Ten obcy” występuje narrator wszechwiedzący. W Krakowie spotkaliśmy lajkonika,
brodatego jeźdźca w pseudoorientalnym stroju, który poruszał się na sztucznym koniku
przytwierdzonym do pasa.
W książce „Ten obcy” występuje nawigator wszechwiedzący. W Krakowie spotkaliśmy lajkonika,
brodatego jeźdźca w pseudoorientalnym stroju, który poruszał się na sztucznym koniku
przytwierdzonym do pasa.
W książce „Ten obcy” występuje narrator wszechwiedzący. W Krakowie spotkaliśmy pasikonika,
brodatego jeźdźca w pseudoorientalnym stroju, który poruszał się na sztucznym koniku
przytwierdzonym do pasa.
W książce „Ten obcy” występuje nawigator wszechwiedzący. W Krakowie spotkaliśmy pasikonika,
brodatego jeźdźca w pseudoorientalnym stroju, który poruszał się na sztucznym koniku
przytwierdzonym do pasa.
ZESTAW 12.
Bawiliśmy się z przyjacielami z Jabłonnej w Indianinów.
Bawiliśmy się z przyjaciółmi z Jabłonny w Indianów.
Bawiliśmy się z przyjaciółmi z Jabłonny w Indian.
Bawiliśmy się z przyjaciółmi z Jabłonnej w Indianinów.
ZESTAW 13.
Kiedy ktoś słucha, ale nic z tego nie rozumie, mówimy, że
siedzi jak na rosyjskim kazaniu.
siedzi jak na tureckim kazaniu.
siedzi jak mysz pod miotłą.
siedzi jak na wulkanie.
ZESTAW 14.
Strasznie się cieszę, że byłeś autorem zwycięskiego gola.
Strasznie się cieszę, że byłeś strzelcem zwycięskiego gola.
Bardzo się cieszę, że byłeś strzelcem zwycięskiego gola.
Bardzo się cieszę, że byłeś autorem zwycięskiego gola.
ZESTAW 15.
Dzisiaj jest 16 listopada. Jest rok dwutysięczny piętnasty.
Dzisiaj jest 16 listopad. Jest rok dwutysięczny piętnasty.
Dzisiaj jest 16 listopad. Jest rok dwa tysiące piętnasty.
Dzisiaj jest 16 listopada. Jest rok dwa tysiące piętnasty.

KARTA ODPOWIEDZI
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NUMER ZESTAWU

ODPOWIEDŹ

ZESTAW 1.

A

B

C

D

ZESTAW 2.

A

B
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D

ZESTAW 3.

A

B

C

D

ZESTAW 4.

A

B

C

D

ZESTAW 5.

A

B

C

D

ZESTAW 6.

A

B

C

D

ZESTAW 7.

A

B

C

D

ZESTAW 8.

A

B

C

D

ZESTAW 9.

A

B

C

D

ZESTAW 10.

A

B

C

D

ZESTAW 11.

A

B

C

D

ZESTAW 12.

A

B

C

D

ZESTAW 13.

A

B

C

D

ZESTAW 14.

A

B

C

D

ZESTAW 15.

A

B

C

D

