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Znać dobrze po mowie, co się dzieje w głowie… 

 

I MIĘDZYS ZKOLNY  KONKURS    

o tytuł „MIS TRZA POPRAWNEJ POLS ZCZYZNY”  

 

……………………………………   ………………………………………..  

                 (imię i nazwisko uczn ia)    (nazwa szkoły) 

1. Zapisz słownie daty.       ____ / 4 

a. Dziś jest 16.05.2012 r.  

Dziś jest ………………………………………………………………………………………  

b. Wojtek urodził się 21.11.1998 r.  

Wojtek urodził się ….………………………………………………………………………..  

2. Podkreślone wyrażenia zapisz w odpowiedniej formie. Liczby zapisz słownie. 

 ____ / 14 

a. Ta książka kosztowała 25 zł. 

…………………………………………………………………..  

b. Za ten piórnik musisz zap łacić 32 zł. 

………………………………………………………….  

c. Niedawno rozpoczął się 2007 r.  

……………………………………………………………..  

d. Nie sprzedano aż 2459 biletów. 

…………………………………………………………………………………………  

e. Wojtek był 267. na mecie maratonu.  

………………………………………………………….  

f. Do miski wsyp 1,5  …………………. kilograma  mąki pszennej, dodaj 1,5 

……………….. łyżeczki proszku do pieczenia, 1,5  ……………….  kostki 

margaryny, szklankę cukru  o raz trzy jajka. W lej 1,5  ……………………… litra 

ciepłego mleka i zmiksuj.  

g. Żadne z ……………………………………nie leżało w s zopie. (3 grabie)  

h. Po podwórku chodziła kotka z ………………………………………….... .  

(4 kocięta) 

i. W parku bawiło się 9 dzieci: 3 dziewczynki i 6 chłopców. 

……………………………………………………………………………………  

3. Podane zdania uzupełnij odpowiednia formą rzeczownika i liczebnika zbiorowego dwoje 

kurcząt.____ / 5 

a. Mała Basia zachwycała się …………...............…………….....................    

b. Próbowała pogłaskać ………………………......................................  

c. Dziewczynka wymyśliła nawet rymowankę o …………….…………….……............  

d. Kwoka dzielnie odpędzała intruzów od swoich ……………….............……………….  

e.  Basia postanowiła przedstawić ……………………………………........................ swoje lalki.  

4.  Utwórz nazwy mieszkańców podanych miejsc wg wzoru. Pamiętaj o pisowni! 

 ____ / 18 

Polska – Polak, Polka, Polacy 
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 Białoruś - 

……………………………………………………………………………………  

 Europa - 

…………………………………………………………………………………….  

 Sokółka - 

……………………………………………………………………………………  

 Wielkopolska - 

……………………………………………………………………………………  

 Praga - 

………………………………………………………………………………………  

 Ukraina - 

……………………………………………………………………………………  

5. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.  ____ / 20 

a. Długo przyglądałem się dużej, zielonej (mucha) …………………….. siedzącej na 

……………….… . (b lacha) 

b. Wczoraj …………………………………….. bolały bardzo nogi. (moja babcia)  

c. Czy dzisiaj też boli ……………………… ręka? (ty) 

d. Wielu mieszkańców krytykuje remonty w centrum ………………………….. .  

(Białystok) 

e. Zapiszcie te słowa w …………………………………….. .  (cudzysłów)  

f. Nie tak łatwo podać choremu ………………. czy ……………….. lekarstwo! (pies, 

koń) 

g. Nigdy nie dawaj …………………..…. kości z kurczaka!   (kot) 

h. Nie przyglądaj się tak temu (Indianin) ……………………..……….. To n iegrzeczne!  

i. Tamtym (Amerykanie) ……………….……….. bardzo spodobał się Kraków.  

j. Kasia dała p ić psu i (kotek) ………………………………… .  

k. Przeczytałam  niedawno opowieść o człowieku, który sprzedał duszę (d iabeł) 

……………… . 

l. Tomek długo rozmawiał z (bracia) ………………….. o podziale majątku po 

rodzicach. 

m. Weterynarze uważnie przyglądali się rannemu …………………. . (lew)  

n. Chcę wyszyć ten wzór czerwonymi ……………………. (nici)  

o. Musisz to wszystko opowiedzieć ……………………………....  lub 

…………………….. . (nauczyciel, ksiądz)  

p. Niejedna dziewczyna marzy o …………………… z bajki.   (książę)  

q. Hrabia od dzieciństwa interesował się rasowymi ………………………. . (konie)  

6. Do poniższych wyrażeń dopisz liczbę mnogą wg wzoru:   ____ / 6 

Ten mały chłopiec – ci mali chłopcy 

a. Ten obcy pan - …………………………………..   

b. Ten głuchy dziadek - ……………………………….  

c. Ten śmiały rycerz - …………………………………….  

d. Ten zielony Marsjanin - ………………………………….  

e. Ten cichy mnich - ………………………………………..  

f. Tym młodym Amerykaninem - …………………………………. 
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7. Utwórz formy 1. osoby l. poj.  czasu teraźniejszego następujących czasowników 

wg wzoru:      ____ / 5 

Lubić – ja lubię         

Bazgrać - ………………………….   Deptać - ………………………….. 

Chcieć - ……………………………   Karać - ……………………………. 

Szeptać - …………………………  

 

8.   W niektórych zdaniach popełniono błędy język owe. Przekreśl niepoprawnie 

użyte wyrazy i popraw je wg wzoru.  Nie przepisuj całych zdań! Przy zdaniu 

poprawnym wpisz literę „P”.      ____ / 28 

Wzór:  Przyglądał się temu drewnianemu stołu.  stołowi   

a. Mi się tu nie podoba, chodźmy do parku. …..……………………………… ……  

b. Do sali g imnastycznej prowadziły trzy drzwi. .……………………………………  

c. Moją mamę często boli g łowa. ……………….……………………………………  

d. Nie ujdzie tobie to na sucho. ………………….……………………………………  

e. Czy mógłbyś podać mi tą książkę? …………..……………………………………  

f. Nie wtrancaj się w moje sprawy. ………………………………………………  

g. Nie wyłanczaj komputera, muszę sprawdzić pocztę. …….………………………  

h. Te zadanie by ło dosyć trudne. ……………………………………………............  

i. Nie wyjdę już na podwórek, bo jest za ciemno. …………………………………...  

j. Ubierz kurtkę, ponieważ jest zimno. ……………………………………………. . 

k. Przyszłem dziś do szko ły wcześniej, by pomóc przy jacielowi w lekcjach. 

……………………  

l. Proszę, n ie wlewaj mi kakaa – mam alergię na mleko. ……………………………  

m. Ta podkoszulka jest już na cieb ie za mała. ……………………………………….  

n. Mamo, starku j mi jab łko. ……………………………………………….  

o. Pamiętasz, jak jechałyśmy saniami z Wojtkiem i Tomkiem? …………………….  

p. Załóż swetr i wyjdź na zewnątrz. …………………………………..  

q. Podjęłem się tego zadania i teraz nie mogę się wycofać. …………………………  

r. Proszę panią, która jest teraz godzina? ………………………………………….  

s. Byłem dwukrotnie w Zakopanym  i bardzo mi się tam podobało. ………………..  

t. Kogo jest ten długopis? ………………………………….  

u. Podasz te rzeczy d la Tomka? ………………………………………..  

v. No, nareszcie przyszedłyście! …………………………………………  

w. Nie mogłem się porozumieć ani z Amerykanem, an i z Rosjanami. ……………….  

x. Powiedz d la rodziców, żeby jutro przyszli do szko ły………………………………  

y. W tym sklepie można kupić piękne obroże dla psa i kota. ……………………….  

z. Musisz w końcu wziąść się do roboty! …………………………………………….  

aa. Zadzwoń na numer 112. …………………………………………………………..  

bb. W gazecie p isze, że ceny benzyny ciągle rosną. …………………………………  
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9. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazu przyjaciel w liczbie pojedynczej 

lub mnogiej.       _____ / 5 

a. Mój najlepszy ........................................ ma na imię Marek.  

b. Często zapraszam do siebie moich ....................................... . 

c. Mama przygląda się moim ..................................................... .  

d. Prawdziwemu ……………………………… można zwierzyć się z problemów.  

e. Lubię z moimi .............................................. wyjeżdżać na wyciec zki. 

10. W wolne miejsca wpisz poprawne formy czasu teraźniejszego czasowników: 

umieć, rozumieć    ____ / 4 

a. Cieszę się z tego, że ......................................... matematyczne zawiłości. ( rozumieć -  

1. os. l. poj.)     

b. .......................................... rozwiązać każde zadanie (umieć - 1. os. l. poj.).  

c. Ci, którzy nie .................................. objaśnień nauczyciela, nie ................................... 

sprostać jego wymaganiom. ( rozumieć, umieć  - 3. os. l. mn.) 

11. Popraw błędy w zdaniach, skreślając  zbędne wyrazy wg wzoru:  ___ / 17 

Wzór: Jutro pogoda znacznie popsuje się na gorsze.  

a. Po udanym pierwszym debiucie dostała ciekawe propozycje.  

b. To wymaga wzajemnych ustępstw i kompromisów.  

c. Do odjazdu pociągu została tylko godzina czasu. 

d. Zachowanie Kasi poprawiło się na lepsze. 

e. W miesiącu lipcu wyjeżdżam do Elb ląga.  

f. Marek cofnął się o dwa kroki do tyłu.  

g. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba to fakt autentyczny. 

h. Jacek obiecał rodzicom, że dalej będzie kontynuował naukę gry na pianin ie.  

i. Brat podzielił jabłko na dwie równe połowy.  

j. Na wykonanie tej p racy wystarczy mi tydzień czasu. 

k. Musisz wykonać tylko i wyłącznie to ćwiczen ie.  

l. Brat Magdy spadł w dół ze schodów. 

m. Koleżanka z nadzieją podniosła do góry głowę.  

n. Bramkarz kopnął piłkę nogą. 

o. Ciocia Maja i wujek Tomek są rodzicami dwóch bliźniaków.  

p. W każdym bądź razie, musisz przyjść do szko ły na 7.30.  

q. Zawróć z powrotem do domu. Zapomniałam pien iędzy!  

 

12. Popraw błędy składniowe w poniższych zdaniach. Przekreśl niepoprawny 

fragment zdania i zapisz właściwą wersję w wyznaczonym miejscu wg wzoru:  

        ____ / 9 

Wzór: W dzieciństwie moja mama i jej siostra bardzo się kłócili.    kłóciły 

a. Idąc ulicą, zadzwoniła mi komórka. 

…………………………………………………………….  
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b. Wczoraj ugotowałam  zupę z babcią, która była bardzo s maczna. 

…………………………………………………………………………………………  

c. Dzieci wesoło wybiegli na p lac zabaw. ……………………………………………….  

d. Biegnąc na autobus, wiat r zerwał mi czapkę. …………………………………………  

e. Tata z mamą kupił nowe meble do salonu. 

……………………………………………………  

f. Zosia, Ania i Tomek poszły na spacer. …………………………………………………  

g. Linijka i długopis leżał na stole. ………………………………………………………..  

h. Do pokoju wszedł Adam i Grzegorz. ………………………………………………….  

i. Uratował dziecku życie, które bawiło się na ulicy. ……………………………………  

 

13. Popraw frazeologizmy użyte w zdaniach. Przekreśl niepoprawny fragment zdania  

i zapisz właściwą wersję w wyznaczonym miejscu wg wzoru:   ____ / 5 

Wzór: Matematyka to moja stopa Achillesowa.pięta 

a. Mam już tego po muchy w nosie. ……………………………………..  

b. Wydaje mi się, że po tym weselu pójdziemy z siatkami. ......................................... 

c. Zawsze się znajdą tacy, którzy chcą mi podpiłować skrzydła. ................................  

d. Może masz rację, gdy mówisz, że mam trawę w głowie. …................................  

e. Zanim powiesz coś niemądrego, uszczypnij się w język. ......................................... 

14.  Dokończ przysłowia.       ____ / 5 

a. Jak Kuba Bogu, ............................................................................................. .  

b. Nosił wilk razy kilka, ................................................................................................  

c. Kto rano wstaje, ........................................................................................... .  

d. Czym skorupka za młodu nasiąknie, ...................................................... ...................  

e. Dopóty dzban wodę nosi, ........................................................................................ .  

15. Popraw przysłowia.  Przekreśl niepoprawny fragment zdania i zapisz właściwą 

wersję w wyznaczonym miejscu wg wzoru:    ____ / 5 

Wzór: Natura ciągnie lisa do lasu.  wilka 

a. Gdzie d iabeł nie może, tam dziewczynę pośle.  ........................................................  

b. Nie samym miodem człowiek żyje.   ....................................................................  

c. Mądrej głowie dość dwa słowa. .............................................................................  

d. Najgorzej, jak komu woda gazowana uderzy do głowy. ..............................................  

e. Lepiej z mądrym znaleźć, niż z głupim zgubić. 

....................................................................  

 

RAZEM: _______________________ / 150 punktów  


