ZESTAW 1. 1.
ZESTAW
Ciociu, czy to jest iluzja do moich złych ocen?

Jeżeli tak, to wiedz, że cały czas adaptuję się w nowej klasie.
A. Cofnij
się dwa kroki.
Ciociu, czy to jest aluzja do moich złych ocen?
Jeżeli tak, to wiedz, że cały czas adaptuję się w nowej klasie.

B. Cofnij
dwa
kroki
do tyłu.
Ciociu, czy tosię
jest iluzja
do moich
złych ocen?

„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 6., 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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2.
ZESTAW 2.
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Jeżeli tak, to wiedz, że cały czas adoptuję się w nowej klasie.
Ciociu, czy to jest aluzja do moich złych ocen?
Jeżeli tak, to wiedz, że cały czas adoptuję się w nowej klasie.
Mały Książę wrócił z powrotem na swoją planetę.

A. Czuję
siękontynuowali
okey. dalej poszukiwania studni.
Pilot z chłopcem

Mały Książę wrócił z powrotem na swoją planetę.
Pilot z chłopcem kontynuowali poszukiwania studni.
Mały Książę wrócił na swoją planetę.
Pilot z chłopcem kontynuowali dalej poszu-kiwania studni.
Mały Książę wrócił na swoją planetę.
Pilot z chłopcem kontynuowali poszukiwania studni.

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

Proszę dzwonić pod
numer
77766554. Ponieśliśmy porażkę dzięki Bartkowi.
A. Książka
jest
fajna.
Proszę dzwonić na numer 77766554. Ponieśliśmy porażkę przez Bartka.
Proszę dzwonić na numer 77766554. Ponieśliśmy porażkę dzięki Bartkowi.
Proszę dzwonić pod numer 77766554. Ponieśliśmy porażkę przez Bartka.

B. Książka jest ciekawa.

ZESTAW 4.
Rzekomo Zeus miał siedemdziesiąt jeden dzieci.
Po śmierci męża matka Herkulesa wyszła za mąż za Radamantysa.
Rzekomo Zeus miał siedemdziesięcioro jeden dzieci.
Po śmierci męża 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.

A. Dzisiaj jest 12 listopad.

B. Dzisiaj jest 12 listopada.
ZESTAW 5.

Nie lubię kisielu
ZESTAW
5. i kakao, ale uwielbiam kaszę manną.

Nie lubię kiślu i kakao, ale uwielbiam kaszę mannę.
Nie lubię kisielu i kakaa, ale uwielbiam kaszę manną .
Nie lubię kisielu i kakao, ale uwielbiam kaszę mannę.

A. Mam przyjacieli.
B. Mam przyjaciół.

ZESTAW 6.
Państwo młodzi wyjechali do Maroko.
Państwo młodzi wyjechało do Maroka.
Państwo młodzi wyjechało do Maroko.
Państwo młodzi wyjechali do Maroka.
ZESTAW 7.
Rodzice zaufali temu biuru podróży. Niestety, wyjazd na wczasy do Malty spalił się na panewce.
Rodzice zaufali temu biurowi podróży. Niestety, wyjazd na wczasy do Malty spa-lił na panewce.
Rodzice zaufali temu biuru podróży. Niestety, wyjazd na Maltę spalił na panewce.
Rodzice zaufali temu biurowi podróży. Niestety, wyjazd na Maltę spalił na panewce.
ZESTAW 8.
Rozpoczynamy się bawić na świetlicy o 16.00 po południu.
Rozpoczynamy zabawę w świetlicy o 16.00 po południu.
Rozpoczynamy się bawić w świetlicy o 16.00.
Rozpoczynamy zabawę w świetlicy o 16.00.
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 pasuje do danej sytuacji.
Ksawery bardzo dobrze pływał. Odnosił sukces za sukcesem. Zdobywał najwyż-sze laury. Osiągnął
w pływaniu prawie wszystko. Jakkolwiek trenował więcej i więcej. Wciąż powtarzał, że najważniejsze
to spocząć na laurach.
Bartek postanowił odwiedzić Paulinę, która mu się bardzo podoba. Ubrał się w to, co miał najlepsze.
Kupił kwiaty i poszedł do dziewczyny. Na szczęście pocałował klamkę, ponieważ koleżanka była w domu.
Od dawna marzyliśmy o podróży do spalonej słońcem Arizony. Udało się. Po długim locie dotarliśmy
do Phoenix. Właśnie tak wyobrażałem sobie połu-dniowo-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 olskiego wisi nad Grześkiem niczym miecz Damoklesa.

ZESTAW 11.
Sachem pochodził z plemienia Indian. Przed każdym występem miał ciężki orzech do zgryzienia.
W każdym bądź razie bardzo mu współczułam.
Sachem pochodził z plemienia Indianów. Przed każdym występem miał twardy orzech do zgryzienia.
W każdym bądź razie bardzo mu współczułam.
Sachem pochodził z plemienia Indianinów. Przed każdym występem miał ciężki orzech do zgryzienia.
W każdym bądź razie bardzo mu współczułam.
Sachem pochodził z plemienia Indian. Przed każdym występem miał twardy orzech do zgryzienia.
W każdym razie bardzo mu współczułam.
ZESTAW 12.
Przygotujcie na biwak do Jabłonny dziesięć grubych koców i dziesięć materaców.
Wyśpijcie się dobrze, bo rozegramy z gospodarzami pięć meczów w piłkę nożną.
Przygotujcie na biwak do Jabłonnej dziesięć grubych koców i dziesięć matera-ców.
Wyśpijcie się dobrze, bo rozegramy z gospodarzami pięć meczów w piłkę nożną.
Przygotujcie na biwak do Jabłonny dziesięć grubych kocy i dziesięć materacy.
Wyśpijcie się dobrze, bo rozegramy z gospodarzami pięć meczy w piłkę nożną.
Przygotujcie na biwak do Jabłonny dziesięć grubych koców i dziesięć materaców.
Wyśpijcie się dobrze, bo rozegramy z gospodarzami pięć meczy w piłkę nożną.
ZESTAW 13.
Wszyscy znają historię o Ebenezerze Scrooge’u, o którym wiadomo, że miał jaszczurkę w kieszeni.
Wszyscy znają historię o Ebenezer Scrooge’u, o którym wiadomo, że miał węża w kieszeni.
Wszyscy znają historię o Ebenezeru Scrooge’u, o którym wiadomo, że miał żabę w kieszeni.
Wszyscy znają historię o Ebenezerze Scrooge’u, o którym wiadomo, że miał węża w kieszeni.
ZESTAW 14.
Balladyna wyszła za mąż za Kirkora. To ona była autorką zabójstwa Aliny.
Balladyna wyszła za mąż za Kirkora. To ona była sprawczynią zabójstwa Aliny.
Balladyna ożeniła się z Kirkorem. To ona była sprawczynią zabójstwa Aliny.
Balladyna ożeniła się z Kirkorem. To ona była autorką zabójstwa Aliny
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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