ZESTAW VII. (2 pkt)
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, przy zaznaczaniu proszę uwzględnić zapis wyróżnionych
wyrazów ortograficzny.
A

O człowieku pokonanym, zwyciężonym możemy powiedzieć zmożony, o człowieku zmęczonym,
wyczerpanym możemy powiedzieć zmorzony.

B

Pułkownik to stopień wojskowy, pułkownik to także potocznie film niedopuszczony
do rozpowszechniania.

C

O człowieku pokonanym, zwyciężonym możemy powiedzieć zmorzony, o człowieku zmęczonym,
wyczerpanym możemy powiedzieć zmożony.

D

Półkownik to stopień wojskowy, półkownik to także potocznie film niedopuszczony do
rozpowszechniania.

ZESTAW VIII. (3 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.
A
B
C
D
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ZESTAW IX. (2 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.

•

Wypełnij kartę odpowiedzi.

•

Czytaj uważnie wszystkie polecenia.

•

Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.

A

Autorem tej czarnej komedi o mieszkańcach Gwinei był reżyser z Japonii. Otrzymał by nie omal za to
niby-dzieło nagrodę filmową.

•

Nie używaj korektora.

B

Autorem tej czarnej komedii o mieszkańcach Gwineji był reżyser z Japonii. Otrzymałby nie omal za to
niby dzieło nagrodę filmową.

•

Test składa się z 10 zestawów.

C

Autorem tej czarnej komedii o mieszkańcach Gwinei był reżyser z Japonii. Otrzymałby nieomal za to
niby-dzieło nagrodę filmową.

•

Odpowiedzi przenieś na kartę.

D

Autorem tej czarnej komedi o mieszkańcach Gwineii był reżyser z Japoni. Otrzymał by nieomal za to
niby-dzieło nagrodę filmową.

•

W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

•

Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując

ZESTAW X. (2 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.
A

Ten zcichapęk i ladaco spędza szkolny czas na kreśleniu esów-floresów i śmie mówić,
że nienawidzi nicnierobienia.

B

Ten ścichapęk i lada co spędza szkolny czas na kreśleniu esówfloresów i śmie mówić,
że nie nawidzi nic nie robienia..

C

Ten ścichapęk i ladaco spędza szkolny czas na kreśleniu esów-floresów i śmie mówić,
że nienawidzi nicnierobienia.

D

Ten ścicha pęk i ladaco spędza szkolny czas na kreśleniu esów-floresów, i śmie mówić,
że nienawidzi nic nie robienia.

właściwą literę.
•

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi.

•

Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie
zakreśl/zamaluj inną odpowiedź.

Aby zakwalifikować się do 2. etapu, należy uzyskać za ten test 22 punkty.
Powodzenia!

ZESTAW I. (3 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem partykuły nie.
A

Historia przedstawiona w filmie była nieciekawa dla nie-Polaka.

B

Przypuszczałem, że nie przyjaciel nie będzie już mnie więcej dręczył.

C

To nieczytanie psuje wzrok, lecz złe oświetlenie pomieszczenia.

D

Proszę o nie czytanie gazet na moich lekcjach, nie zapominajcie, że to w-f.

ZESTAW II. (4 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.
A

Najbardziej lubię mikołajki. W Wielkopolsce mój kuzyn obchodzi marcinki. Mówi, że żeńskim
odpowiednikiem andrzejek są katarzynki. Chociaż pracuje na stanowisku szwajcara w małym
hotelu, to zna się na wszystkim, np. umie za pomocą francuza naprawić kran, a nawet potrafi
zrobić fryzurę na irokeza. Wśród żeńskiej części gości uchodzi za adonisa.

B

Najbardziej lubię Mikołajki. W Wielkopolsce mój kuzyn obchodzi Marcinki. Mówi, że żeńskim
odpowiednikiem Andrzejek są Katarzynki. Chociaż pracuje na stanowisku Szwajcara w małym
hotelu, to zna się na wszystkim, np. umie za pomocą Francuza naprawić kran, a nawet potrafi
zrobić fryzurę na Irokeza. Wśród żeńskiej części gości uchodzi za Adonisa.

C

D

Najbardziej lubię mikołajki. W Wielkopolsce mój kuzyn obchodzi marcinki. Mówi, że żeńskim
odpowiednikiem Andrzejek są Katarzynki. Chociaż pracuje na stanowisku szwajcara w małym
hotelu, to zna się na wszystkim, np. umie za pomocą francuza naprawić kran, a nawet potrafi
zrobić fryzurę na irokeza. Wśród żeńskiej części gości uchodzi za adonisa.
Najbardziej lubię Mikołajki. W Wielkopolsce mój kuzyn obchodzi Marcinki. Mówi, że żeńskim
odpowiednikiem Andrzejek są Katarzynki. Chociaż pracuje na stanowisku szwajcara w małym
hotelu, to zna się na wszystkim, np. umie za pomocą francuza naprawić kran, a nawet potrafi
zrobić fryzurę na irokeza. Wśród żeńskiej części gości uchodzi za Adonisa.

ZESTAW III. (3 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.
A

Chwycił książkę, która leżała na stole i nerwowo zaczął ją wertować.

B

Rozumiał, choć był młody że ten człowiek zasługuje na szacunek.

C

Zrobił to, co mu odpowiadało, oraz to, czego nie chcieli jego rodzice.

D

„Nam strzelać nie kazano.” To pierwsze słowa „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza.

ZESTAW IV. (4 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt, który zawiera wyłącznie poprawne pod względem ortograficznym wyjaśnienia.
A

Nóż harcerski to inaczej finka. Lekka ortalionowa kurtka ze ściągaczami w pasie i mankietach
to Szwedka. Herbata z mlekiem to Bawarka. Odmiana grypy, której epidemia szerzyła się w
latach 1917-1918 to Hiszpanka.

B

Herbata z mlekiem to Bawarka. Odmiana grypy , której epidemia szerzyła się w latach
1917-1918 to Hiszpanka. Nóż harcerski to inaczej Finka. Lekka ortalionowa kurtka ze
ściągaczami w pasie i mankietach to Szwedka.

C

Herbata z mlekiem to bawarka. Odmiana grypy , której epidemia szerzyła się w latach
1917-1918 to hiszpanka. Nóż harcerski to inaczej finka. Lekka ortalionowa kurtka ze
ściągaczami w pasie i mankietach to szwedka.

D

Nóż harcerski to inaczej finka. Lekka ortalionowa kurtka ze ściągaczami w pasie i mankietach
to Szwedka. Herbata z mlekiem to bawarka. Odmiana grypy , której epidemia szerzyła się
w latach 1917-1918 to hiszpanka.

ZESTAW V. (3 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem ortograficznym.
A

Słyszałem, że o drugiej w nocy jeszcze nie spałeś. Nie dziwię się, że nazywają cię
nocnym markiem. A do tego jesteś niezdarą co niemiara i wyskakujesz z tymi swoimi
nibyspostrzeżeniami jak Filip z konopi.

B

Słyszałem, że o drugiej w nocy jeszcze nie spałeś. Nie dziwię się, że nazywają cię nocnym
Markiem. A do tego jesteś nie zdarą co niemiara i wyskakujesz z tymi swoimi nibyspostrzeżeniami jak filip z konopi.

C

Słyszałem, że o drugiej w nocy jeszcze nie spałeś. Nie dziwię się, że nazywają cię nocnym
markiem. A do tego jesteś niezdarą co niemiara i wyskakujesz z tymi swoimi nibyspostrzeżeniami jak filip z konopi.

D

Słyszałem, że o drugiej w nocy jeszcze nie spałeś. Nie dziwię się, że nazywają cię nocnym
Markiem. A do tego jesteś niezdarą co nie miara i wyskakujesz z tymi swoimi niby
spostrzeżeniami jak Filip z konopii.

ZESTAW VI. (4 pkt)
Proszę zaznaczyć podpunkt z właściwym zapisem.
A

Komedia podobna do komedii pisanych przez Moliera to komedia molierowska. Motywy
ludowe pojawiają się także w nie-Mickiewiczowskich utworach.

B

Komedia napisana przez Moliera to komedia molierowska. Mój tata twierdzi, że mam
gombrowiczowskie poczucie humoru.

C

Człowiek kierujący się wzniosłymi ideałami, ale niemający poczucia rzeczywistości to
Donkiszot. Mój tata twierdzi, że mam Gombrowiczowskie poczucie humoru.

D

Bohater powieści Cervantesa to donkiszot. W naszej szkole wielokrotnie wystawiano
gombrowiczowskie dramaty.

