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Imię i nazwisko…………………………………………                                   Klasa………… 

Nauczyciel – polonista………………………………… 

1. Podkreśl poprawną formę w każdym zestawie, a następnie  utwórz  regułę dotyczącą 
użycia liczebnika półtorej/półtora. 
A/ półtora  chleba – półtorej chleba 
B/ półtorej  masła – półtora  masła 
C/ półtorej roku – półtora roku 
D/ półtora  szklanki – półtorej szklanki 
Reguła:…………………………………………………………………………….…..…………
…………………………………………………………………….……………….….………… 
 

2. Od podanych nazw stolic województw utwórz nazwy mieszkańców. 
A/ Zielona Góra………………………………………………………………………. 
B/ Kielce………………………………………………………………………………. 
C/ Białystok…………………………………………………………………………… 
D/ Gorzów Wielkopolski……………………………………………………………… 
 

3. Mój znajomy wciąż się przeprowadza. Mieszkał już w czterech miejscowościach.  
Napisz  ich odpowiednią formę. 
A/ najpierw w (Choroszcz)……………………………………………………………. 
B/ potem w (Kleszczele)………………………………………………………………. 
C/ następnie w (Wschowa)…………………………………………………………… 
D/ a na koniec w (Supraśl)……………………………………………………………. 
 

4. Napisz  obok  poniższych  nazwisk,  jak należy  je wymawiać. 
A/ Baudelaire (fr.)………………………………………………………………………. 
B/ Caravaggio (wł.) ……………………………………………………………………. 
C/ Bernstein (niem.)……………………………………………………………………. 
D/ Byron (ang.)…………………………………………………………………………. 
 

5. Podkreśl błędy, popraw je i nazwij je. 
A/ Pana  Nomejko  bardzo często nie ma w pracy. 
………………………………………………………………………………………… 
B/ Fabryka zwiększy produkcję rajtuz. 
…………………………………………………………………………………………. 
C/ Temat powodzi nie znika z łam prasowych. 
…………………………………………………………………………………………. 
D/ Najwyższy czas, abyś zażył kąpiel.  
…………………………………………………………………………………………. 
Typ błędu: …………………………………………………………………………….. 
 

6. Wstaw brakujące przecinki. 
Głównymi cechami Raka są uczciwość wrażliwość i nieśmiałość. Księżyc który patronuje 
temu znakowi sprawia że Rak ma potrzebę dawania i brania uczuć. Doskonale wczuwa się  
w nastrój innych ludzi umie też się do niego dopasować. 
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7. W  przytoczonych  zdaniach podkreśl wyrazy, w  których  występuje  błąd w pisowni  

i zapisz ten wyraz poprawnie 
A/ Było by lepiej, gdybyś od razu przyznał się do winy. 
…………………………………………………………………………………………. 
B/ Zabiegi zaczęłam dopiero 5-go dnia  od przyjazdu do sanatorium. 
………………………………………………………………………………………….. 
C/ Gdyby nie ciągłe ulewy, na pewno już dawno  zakończonoby  żniwa. 
………………………………………………………………………………………… 
D/ W latach 30-tych  XX wieku  był wielki kryzys gospodarczy. 
………………………………………………………………………………………… 
 

8. W poniższym tekście skróć podkreślone wyrazy (utwórz skróty).  
W czterdziestym roku naszej ery Cesarz rzymski pragnął wybudować  w Rzymie bazylikę, 
której wysokość wynosiłaby około 50 metrów. Jak twierdzi profesor Emil Bogdanowicz,  
w połowie I wieku budowano liczne świątynie, miejsca kultu, i tak dalej. 
………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………..……. 
 

9. W podanych zdaniach podkreśl przekształcone frazeologizmy i przywróć im właściwą 
postać. 
A/ Pluła sobie w twarz i mówiła: Nigdy więcej! 
………………………………………………………………………………………….. 
B/ Popularny aktor zmienia dziewczyny jak koszule. 
…………………………………………………………………………………………. 
C/ Obie strony konfliktu zawarły porozumienie o zawieszeniu ognia. 
…………………………………………………………………………………………. 
D/ Na dwoje babcia wróżyła. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Poniżej masz związki frazeologiczne z wyrazem prawda. Wyjaśnij, co oznaczają: 
 
A/ ziarno prawdy…………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………….. 
B/ gorzka prawda…………………………………………………...…………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………..…………………. 
C/ naga prawda……………………………………………………..………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..………………………………. 
D/ święta prawda…………………………………………………....………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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11. W podanych zdaniach występują modne i nadużywane wyrazy. Podkreśl je i zastąp 

właściwszymi. 
A/ Mówca zaakcentował w swoim przemówieniu sprawę  jubileuszu  liceum. 
………………………………………………………………………………………… 
B/ Trudno  mi od razu zdefiniować zakres działanie firmy. 
………………………………………………………………………………………… 
C/ Wysokie tempo budowy metra nie słabnie. 
……………………………………………………………………………………….. 
D/ Osiedlowy sklep  proponuje  klientom  szeroki wybór towarów. 
…………………………………………………………………………………..…… 
 

12. Podkreśl w poniższych parach polskie konstrukcje składniowe, a pomiń  nieakceptowane  
kalki  składniowe z języka rosyjskiego. 
A/ służyć jako przykład – służyć przykładem 
B/ w ślad za czymś – śladem czegoś 
C/ odnośnie czegoś – odnośnie do czegoś 
D/ z wyjątkiem – za wyjątkiem 
 

13. Podkreśl w te wyrazy, które naruszają podstawowe reguły systemu gramatycznego   
i leksykalnego naszego języka. Zastąp je poprawnymi słowami. 
A/ To był mistrzowski wykon  znanej piosenki. 
………………………………………………………………………………………… 
B/ Dokonano przekrętu, który przyniósł firmie milionowe straty. 
……………………………………………………………………………………….. 
C/  Nasz kolega z klasy ma coraz lepsze osiągi w sporcie. 
………………………………………………………………………………………. 
D/ Wielki szacun dla  laureatów olimpiady  polonistycznej. 
………………………………………………………………………………………. 
 

14. Kolega opowiada lekarzowi, co mu się przydarzyło. Podkreśl słowa,  które nie spodobały się 
lekarzowi. Z jakiej odmiany polszczyzny pochodzą? Zastąp podkreślone składniki 
wypowiedzi  słowami z języka oficjalnego. 
 
Ale żem rozwalił łapę! Boli jak diabli! Może by pan doktor luknął ? 
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
Odmiana języka:……………………………………………………………………………….. 
 

15. Zinterpretuj aforyzm S. J. Leca. Wyjaśnij, na czym polega zastosowany aforyzm? 
Zegar tyka. Wszystkich. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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16. W podanych fragmentach podkreśl wskazane środki stylistyczne. 

A/ oksymoron 
Wpłynąłem na suchego przestwór  oceanu   (A. Mickiewicz) 
 
B/ homonimy 
I tak się jakoś złożyło// że nie widziałam cię miesiąc, 
niebo się wyiskrzyło// zgasł Miesiąc  (W. Broniewski) 
 
C/ synonimy 
Postacie prawie  bliźniacze// jak wałek podobne do wałka 
Przystając, jeden zapłacze,// a drugi załka (…)  (K. I. Gałczyński) 
 
D/ hiperbola 
Nów miesięczny gaśnie w morzu krwi, //Ku otchłaniom śmiertelnym się zniża —                 
(B. Ostrowska) 
 

17. Napisz w imieniu własnym i kolegów z klasy list gratulacyjny do swojego nauczyciela, który 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 


