ZESTAW 1.
ZESTAW
Ciociu, czy1.
to jest iluzja do moich złych ocen?

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

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
GIMZJUM

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

ZESTAW 2. 2.
ZESTAW
Mały Książę wrócił z powrotem na swoją planetę. Pilot z chłopcem kontynuowali dalej
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I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego

poszukiwania studni. W dzieciństwie czytałem Verne, w gimnazjum natomiast chłonę Wide.

A. Czuję
Mały Książęsię
wróciłokey.
z powrotem na swoją planetę. Pilot z chłopcem kontynuowali poszukiwania

studni. W dzieciństwie czytałem Verne’a, w gimnazjum natomiast chłonę Wide’a.
Mały Książę wrócił na swoją planetę. Pilot z chłopcem kontynuowali dalej poszukiwania studni.
W dzieciństwie czytałem Verne’a, w gimnazjum natomiast chłonę Wide’a.
Mały Książę wrócił na swoją planetę. Pilot z chłopcem kontynuowali poszukiwania studni.
W dzieciństwie czytałem Verne’a, w gimnazjum natomiast chłonę Wide’a.

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

Według mnie, Antygona postąpiła słusznie, jak sądzę. Dobrze, że przejęła sprawy w swoje ręce.
Przeczytałem ogłoszenie o wolnym wakacie w urzędzie pocztowym.
Wystarczy gotować warzywa we wrzącej wodzie przez dziesięć minut. Chodzenie po wykupie było
na Mazowszu popularnym zwyczajem wielkanocnym.
Chodzenie po wykupie było na Mazowszu tradycyjnym i popularnym zwyczajem wielkanocnym.
Wystarczy gotować warzywa przez dziesięć minut.
Przeczytałem ogłoszenie o wakacie w urzędzie pocztowym. Według mnie, Antygona postąpiła
słusznie. Antygona wzięła sprawy w swoje ręce.

A. Książka jest fajna.

B. Książka jest ciekawa.
ZESTAW
4.
ZESTAW 4.

Rzekomo Zeus miał siedemdziesiąt jeden dzieci. Po śmierci męża matka Herkulesa wyszła za mąż

A. Dzisiaj
jest 12 listopad.
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

B. Dzisiaj jest 12 listopada.
ZESTAW 5.

ZESTAW 5.
Nie lubię kisielu 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 Włoszczowej. Szkoda, że wkrótce potem małżeństwo rozstało się
w niezgodzie, o czym doniosło stryjostwo. Nie była to bynajmniej wina rodziców.
Państwo młodzi wyjechało do Włoszczowy. Szkoda, że to małżeństwo rozstali się w niezgodzie,
o czym donieśli stryjostwo Nie była to bynajmniej wina rodziców.
Państwo młodzi wyjechało do Włoszczowy. Szkoda, że wkrótce potem małżeństwo rozstało się
w niezgodzie, o czym doniosło stryjostwo. Bynajmniej we Włoszczowej dobrze się bawili.
Państwo młodzi wyjechali do Włoszczowy. Szkoda, że wkrótce potem małżeństwo rozstało się
w niezgodzie, o czym donieśli stryjostwo. Przynajmniej we Włoszczowie dobrze się bawili.
ZESTAW 7.
Idąc w deszczu, ochlapał go samochód. Przyszedł do pokoju siostry, przeszkadzając jej w zabawie.
Siedząc w pokoju, zadzwonił telefon. Przyszedł do pokoju siostry, przeszkadzając jej w zabawie.
Spacerując po lesie, zaatakował mnie dzik. Mając dziesięć lat, tata kupił mi rower.
Nauczyciel, nie zważając na pomruki klasy, zapowiedział sprawdzian. Przechodząc przez ulicę, obejrzyj
się uważnie w obie strony.
ZESTAW 8.
Niezaniedbywanie spraw, które trzeba pilnie załatwić, nieprzegapianie okazji można określić za pomocą
frazeologizmu
nie zasypywać gruszek w popiele.
nie zasypiać gruszek w popiele.
nie zagrzebywać gruszek w popiele.
nie zakopywać gruszek w popiele.
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 frazeologizm, który pasuje do danej sytuacji.
Hanka miała dosyć wyśmiewania i poniżania. Nigdy nie wstydziła się tego, że jest tylko biedną służącą.
Zarabiała uczciwie. Jednak jej „pani” uważała inaczej. Traktowała ją jak przedmiot. Dziewczyna nie
wiedziała, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Była w czepku urodzona.
Józef Papkin jest mało ważnym szlachcicem o słabym rodowodzie. Mieszka tymczasowo w zamku
Cześnika. Niezbyt imponującą historię rodziny nadrabia opowiadaniem kłamstw i bujd o swym życiu.
Jego nazwisko pochodzi od słowa papka, co w staropolskim języku oznacza resztki z pańskiego stołu.
Nie jest z niego hetka-pętelka.
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.
Pan Krzysiek, polonista, ma znakomitą pamięć i jest wyjątkowo skrupulatny. Nie zapomni, że chłopca
nie było na sprawdzianie. Jedynka z polskiego wisi nad Grześkiem niczym miecz Damoklesa.
ZESTAW 11.
Usprawiedliw mnie. Dzisiaj jest 16 listopada dwa tysiące piętnastego roku.
Usprawiedliwij mnie. Dzisiaj jest 16 listopada dwa tysiące piętnastego roku.
Usprawiedliwij mnie. Dzisiaj jest 16 listopad dwutysięcznego piętnastego roku.
Usprawiedliw mnie. Dzisiaj jest 16 listopada dwutysięcznego piętnastego roku
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 materaców. 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. Jej tłumaczenia nigdy nie
były przekonywujące.
Balladyna wyszła za mąż za Kirkora. To ona była sprawczynią zabójstwa Aliny. Jej tłumaczenia nigdy
nie były przekonywające.
Balladyna ożeniła się z Kirkorem. To ona była sprawczynią zabójstwa Aliny. Jej tłumaczenia nigdy nie
były przekonujące.
Balladyna ożeniła się z Kirkorem. To ona była autorką zabójstwa Aliny. Jej tłumaczenia nigdy nie były
przekonywające.
ZESTAW 15.
Tytuły książek piszemy z wielkiej litery i w cudzysłowie. Ubierz swetr i idź na spacer.
Tytuły książek piszemy wielką literą i w cudzysłowie. Ubierz swetr i idź na spacer.
Tytuły książek piszemy wielką literą i w cudzysłowie. Załóż sweter i idź na spacer.
Tytuły książek piszemy z wielkiej litery i w cudzysłowiu. Załóż sweter i idź na spacer.
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