IX Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
Rok szkolny 2017/2018
Imię i nazwisko…………………………………

Klasa………..…

Nauczyciel – polonista……………………………………………………………..
1. W poniższych zdaniach podkreśl poprawne formy czasowników.
A/ Na wycieczkę w góry (wzięłem//wziąłem) płaszcz od deszczu.
B/ (Wypłucz//wypłukaj) dokładnie ziemniaki przed obieraniem.
C/ Postanowiłem już, że po wakacjach (strzyżę//strzygę) włosy.
D/ Staram się (polubić //polubieć) nowego kolegę.
2. Podaj (dopisz) poprawne formy 1. osoby l. poj. podanych czasowników.
A/ gwizdać ………………………………………………………………………..
B/ łgać……………………………………………………………………………..
C/ rwać…………………………………………………………………………….
D/ orać……………………………………………………………………………..
3. Podaj poprawne formy wołacza poniższych rzeczowników.
A/ drań……………………………………………………………………………..
B/ mysz…………………………………………………………………………….
C/ krawiec…………………………………………………………………………
D/ kolega…………………………………………………………………………..
4. Podkreśl właściwe formy zaimków.
A/ Nie powiedziałaś, (któro//które) masło mam kupić.
B/ Zaparz mi (tę//tą) zieloną herbatę.
C/ (Mnie//mi) się to nie podoba.
D/ To (mi//mnie) się nie podoba.
5. Wybierz poprawne formy wyrazów ujętych w nawiasy.
A/ Napij się trochę (siemienia//siemia), a przejdzie ci ból żołądka.
B/ Chodzę do szkoły (imieniem//imienia) Jana Zamoyskiego.
C/ Na jutrzejsze zajęcia muszę zapoznać się z twórczością (Hugo//Hugona)
Kołłątaja.
D/ Już (półtora//półtorej) miesiąca czekam na wiadomość z banku.
6. Od podanych nazw miejscowości utwórz przymiotniki.
A/ Stargard……………………………………………………………………………..
B/ Sierpc…………………………………………………………………………………
C/ Krosno………………………………………………………………………………
D/ Opoczno…………………………………………………………………………….
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7. Połącz w pary podane wyrazy: to, tym, dopóki, chociaż, tylekroć, im, dopóty,
ilekroć.
A/………………………………………………………………………………………..
B/………………………………………………………………………………………..
C/………………………………………………………………………………………..
D/……………………………………………………………………………………….
8. Dopisz poprawne formy rzeczowników.
A/ oda - tych…………………………………………………………………………
B/ badacz - tych …………………………………………………………………..
C/ dominikanin - tych ……………………………………………………………..
D/ bąbel- tych ……………………………………………………………………….
9. Wpisz w każdą lukę wyraz w odpowiedniej formie fleksyjnej.
Państwo (Gołąb)…………………………. (przybyć)…………………………………….
do (studio)……………………………….na nagranie audycji radiowej. Zaproszono
również (hrabia)…………………Krzysztofa (Sapieha) …………..……………………
i (sędzia)………………………..Bronisława (Cedro)………………………..…………….
10.
Podkreśl (lub wypisz) sylabę akcentowaną w podanych wyrazach.
A/ bazylika……………………………………………………………………………..
B/ osiemset…………………………………………………………………………….
C/ narkotyku…………………………………………………………………………..
D/ eurobank……………………………………………………………………………
11.
Znajdź i popraw błędy w poniższych zdaniach.
A/ Co mi wolno, a co nie wolno robić?
…………………………………………………………………………….……………………...
B/ Kupiłem balsam dla suchej cery.
……………………………………………………………………….………..…………………..
C/ Wyślę ci książkę pod ten adres.
……………………………………………………………………………….…………………….
D/ Przez cały mecz dzielnie bronił bramkę.
…………………………………………………………………….…………..…………………..
12.
Jakimi odpowiednikami można zastąpić zapożyczone konstrukcje
składniowe?
A/ z wielkiej litery ………………………………………………………………….……..
B/ pod rząd …………………..………………………………………………………….…
C/ nie być w stanie …………………………………………………………………….…
D/ służyć przykładem ……………………………………………………………………
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13.
Popraw podane zdania, a następnie wyjaśnij mechanizm popełniania
błędów.
A/ Szybko pędził, żeby zdążyć do szkoły.
………………………………………………………………………………………………………….
B/ Dzieje tego rodu są niewyjaśnioną zagadką.
…………………………………………………………………………………………………..……..
C/ Zamarł w bezruchu na widok wrzeszczących skinów.
…………………………………………………………………………………….………….………..
D/ Jaka kwota pieniędzy cię zadowoli?
…………………………………………………………………………………….…………………...
E/ mechanizm popełniania błędów………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………..……..……………
……………………………………………………………………………..……………..……………
…………………………………………………………………………………………………..……..
14.
Jakimi odpowiednikami można zastąpić zapożyczone konstrukcje
składniowe?
A/ z wielkiej litery………………………………………………………………………..
B/ pod rząd…………………..……………………………………………………………
C/ nie być w stanie…………………………………………………………………….…
D/ służyć przykładem……………………………………………………………………
15.
Podkreśl poprawne sformułowania w poniższych zdaniach.
A/ Pracownik banku (dokonał zamknięcia// zamknął ) bramy.
B/ Stan chorej (uległ poprawie//poprawił się).
C/ (Posiadam//jestem w posiadaniu) cennego zbioru monet.
D/ Sąd uznał go (za winnego//winnym) dokonania przestępstwa.
16.
Wskaż znaczenie wyrazów, podkreślając właściwą odpowiedź.
A/ bynajmniej (wcale, w żadnym wypadku// przynajmniej)
B/ kondycja (stan, położenie, sytuacja kogoś lub czegoś// stan fizyczny ludzkiego
organizmu, sprawność fizyczna)
C/ zabezpieczyć (uczynić bezpiecznym, ochronić// zapewnić, zagwarantować coś)
D/ anulować (odwoływać coś// unieważniać jakieś przepisy, rozporządzenia,
decyzje)
17.
Czy znasz znaczenie dawnych słów, które występują w lekturach szkolnych?
Podkreśl tak lub nie.
A/ Czy estyma to szacunek, cześć? (tak, nie)
B/ Czy rogatka to czapka wojskowa z daszkiem i kwadratowym denkiem, mająca
sterczące rogi? (tak, nie)
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C/ Czy miesiąc to słońce? (tak, nie)
D/ Czy galernik to właściciel galerii? (tak, nie)
18.
Podaj początek przysłowia.
A/………………………………………………………….muru nie przebijesz.
B/ ……………………………………………………………..ma wielkie oczy.
C/ ……………………………………………………………tego sercu nie żal.
D/ ……………………………………………………….na pstrym koniu jeździ.
19.
Uzupełnij podane związki frazeologiczne.
A/ Biedny jak ……………………………………………………………………
B/……………………………………………………………………w bawełnę.
C/ Ani ………………………………………………………………., ani swat.
D/ Grać komuś na………………………………………………………………..
20.
Podaj znaczenie wyrazów, podkreślając właściwą odpowiedź.
A/ minorowy nastrój (dobry nastrój//zły nastrój)
B/ gnuśny tryb życia (próżniaczy, bezczynny// aktywny, ruchliwy, pracowity)
C/ finezyjny dowcip (grubiański, rubaszny, pikantny// subtelny, delikatny,
aluzyjny)
D/ ambiwalentne uczucia (mieszane uczucia//gorące uczucia)
21.
W podanych zdaniach są eufemizmy. Podkreśl je i napisz, co oznacza
każdy z nich.
A/ Pan redaktor w wielu wypowiedziach mija się z prawdą.
………………………………………………………………………………………….…………..
B/ W pewnym wieku nie wypada już tego robić.
……………………………………………………………………………………………………...
C/ Koleżanki mówią, że się poprawiłam, muszę więc jak najszybciej schudnąć.
……………………………………………………………………………………………….……..
D/ Aktorka wystąpiła na scenie w stroju Ewy.
……………………………………………………………………………………………….……..
22.
Napisz mejla do swojej polonistki w dowolnej sprawie szkolnej. Tekst
powinien zawierać najwyżej 15-20 słów.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………….
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