ZESTAW VII. (3 pkt)
Nie lubię
A

kisielu.

B

kiślu.

C

kaszy mannej.

D

kakaa.

ZESTAW VIII. (3 pkt)
Zaznacz poprawne zdanie.
A

Mama i tata poszła do kina.

B

Na biurku leżała gumka i ołówek.

C

Na biurku leżały gumka i ołówek.

D

Brat i siostra przyszedł do domu.

ZESTAW IX. (3 pkt)
Zaznacz poprawne zdanie..
A

Tato, Antek mnie łachota.

B

Tato, Antek skaka po łóżku.

C

Czyja jest ta piłka?

D

Kogo jest ta piłka?

ZESTAW X. (3 pkt)
Jak powinniśmy mówić?
A

Proszę panią, mogę wyjść?

B

Dlaczego wyszłeś?

C

Proszę pani, mogę wyjść?

D

Mam wspaniałych przyjacieli.

I etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”
23 października 2017 r.
Czas: 45 minut

(lub dostosowany do umiejętności dzieci)

KLASA PIERWSZA
Instrukcja dla nauczyciela/uczennicy/ucznia
Polecenia w klasie pierwszej czyta nauczyciel
Uczennica/uczeń samodzielnie wybiera właściwą odpowiedź
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wypełnij kartę odpowiedzi.
Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.
Nie używaj korektora.
Test składa się z 10 zestawów.
Odpowiedzi przenieś na kartę.
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując
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)
Jak powinniśmy wymawiać poniższe wyrazy? Zaznacz podpunkt z poprawną wymową.

ZESTAW IV. (2 pkt)
O kimś, kto jest powolny i ślamazarny, mówimy

A

PISZEMY: jeżeli – MÓWIMY: jeżeli;

A

kluchy z mlekiem.

B

PISZEMY: cukier – MÓWIMY: cuker;

B

lane kluchy.

C

PISZEMY: lis – MÓWIMY: lys;

C

ciepłe kluchy.

D

PISZEMY: bawią – MÓWIMY: bawiom.

D

letnie kluchy.

ZESTAW II. (3 pkt)
Jaki kolor ma rzadko spotykany kruk?

ZESTAW V. (2 pkt)
Jeśli ktoś próżnuje, leniuchuje, mówimy, że

A

biały;

A

zbija komary.

B

czarny;

B

zbija muchy.

C

zielony;

C

zbija baki.

D

szary.

D

zabija bąki.

ZESTAW III. (4 pkt)
Jaki ptak przyjaźni się z dziennikarzem, który ma poczucie humoru i wielką wyobraźnię?

ZESTAW VI. (3 pkt)
Kiedy jakaś sytuacja nagle okazuje się niekorzystna, kłopotliwa, mówimy: Masz babo

A

gęś;

A

placek.

B

kura;

B

dziadka.

C

kaczka;

C

ciasto.

D

bocian.

D

wóz.

