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Znać dobrze po mowie, co się dzieje w głowie… 

 

II MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS   

o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY” 

 

 imię i nazwisko ucznia:    ………………………………………………………… 

nazwa szkoły: ……………………………………………………………………… 

 

1. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotnik i i zapisz je  

w odpowiedniej formie.      ____ / 5 

                         Wzór: góra – wspinaczki górskie  

a. kłótnia – …………………………………………………. dziewczyna 

b. płótno – ………………………………………………….. spodnie  

c. źródło – …………………………………………………… woda 

d. tchórz – …………………………………………………… chłopiec 

e. górnik – …………………………………………………… strój 

2. Od podanych nazw własnych utwórz przymiotniki i zapisz je  

w odpowiedniej formie.      ____ / 5 

Wzór: Białystok – białostockie ulice 

a. Tatry – ………………………………………………… szlaki 

b. Czechy – …………………………………………….. film 

c. Wisła – ……………………………………………….. piasek 

d. Karpaty – …………………………………………….. uzdrowiska 

e. Azja – kuchnia …………………………………….. 

3. Podkreślone wyrażenia zapisz w odpowiedniej formie. Pamiętaj o słownym 

zapisie liczebników i rozwinięciu skrótów.     ____ / 20 

a. Nie mogłem znaleźć 30 zł, które mama dała mi na wycieczkę. 

……………………………………..……………………………………… 

b. Ta gumka kosztuje 1 zł, a linijka – 3 zł. 

………………………………………………………………………………….. 

c. Mój brat urodził się w 2000 r.   …………………………………………… 

d. Kasia wyjechała do Francji w 2012 r.  

………………………………………………………………………………… 

e. Pamiętam dokładnie datę: 15. 06.2005 r. (podaj nazwę miesiąca) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

f. Zmiksuj  2,5 (………………………………………..……..) kostki margaryny  

z 50 dag ( …………………………………………..…………………..) cukru.  

g. Mamo, mam wsypać 1,5 (………………………………...….) kilograma czy 

1,5 (……………………….……………………………) szklanki mąki? 

h. Żadne z ……………………………………nie grało jak należy.  (4 skrzypce)  

i. Wczoraj przed naszym podwórkiem ktoś zostawił koszyk z (2 szczenięta) 

…………………………………………………………………………….…….  
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j.  Lubię przyglądać się naszej kotce i jej (3 kocięta) 

………………………………………………………..…………. . 

4. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.  

         ____ / 10 

a. Wczoraj ………………………………… bardzo bolała głowa. (moja mama) 

b. Bardzo boli ……………………… noga? (ty) 

c. Tytuły zapisujemy w  …………………………………….. .  (cudzysłów) 

d. Trzymaj ten dzban za oba (ucho) ………………… Jest bardzo ciężki 

e. Spróbuj podać choremu ………………. czy ……………….. lekarstwo - to nie 

takie proste! (pies, koń)  

f. Do Polski obecnie przyjeżdża wielu (Rosjanin) ……………………., 

(Białorusin) ………………………….. i (Ukrainiec) …………………………. 

g. Babcia opowiadała mi baśń opowieść o człowieku, który sprzedał duszę 

(diabeł) ……………… . 

 

5. W niektórych zdaniach popełniono błędy językowe (może być więcej niż 

jeden błąd!). Przekreśl niepoprawnie użyte wyrazy i popraw je wg wzoru.  

Nie przepisuj całych zdań! Przy zdaniu poprawnym wpisz literę „P”.  

Wzór:  Przyglądał się temu drewnianemu stołu.  stołowi ___ / 25 

a. Pamiętaj, że nazwy mieszkańców państw piszemy z wielkiej litery. 

…………………………………………………………………….. 

b. Proszę tu nie parkować – to miejsce dla niepełnosprawnych. 

…………………………………………………….………………………….. 

c. Pierwszo przeczytam ten rozdział, a potem pójdę na podwórek. 

…………………………………………………………………………………. 

d. Nie wiesz, kogo to bluza? Leżała na stołówce. 

…………………………...……………………………………………………… 

e. Wojtek lubi przykrywać się puchową kordłą. ………………………..………… 

f. Na jutro musimy wymyśleć jakąś wymówkę. ………………………….……… 

g. Na urodziny chciałbym dostać laptopa, tableta albo komórkę. 

……………….................................................................................... .................. 

h. Przyślij sms z odpowiedzią pod numer 7205. ………………………………….. 

i. Na noc zawsze wyłanczamy z prądu wszystkie urządzenia elektroniczne. 

………….…………………………………………………………..…… 

j. Mamo, mogę wziąść większą połowę ciasta? 

………………………………………………………………………………… 

k. Nie przepadam za tarkowanym jabłkiem. ……………………………………… 

l. Proszę panią, może mi pani pomóc? ………………………………….. 

m. Wzięłem się do roboty zbyt późno, nie wyrobię się ze wszystkim do jutra. 

……………………………………………………………………….…… 

n. Ten swetr pasuje do ciebie idealnie. Ubierz do niego niebieskie spodnie. 

…………………………………………………………………………. 
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o. Słyszałeś, że pani Ala ożeniła się z Amerykanem i mają trzy dzieci? 

………………………………………………………………………….. 

p. W tym sklepie są za drogie ceny – nie będziemy tu nic kupywać.  

……………………….…………………………………………………… 

q. Na drzwiach pisze, że sklep będzie dziś nieczynny. …………………………. 

6. Popraw błędy w zdaniach, skreślając  zbędne wyrazy wg wzoru:  

         ____ / 10 

Wzór: Dobra współpraca wymaga wzajemnych ustępstw i kompromisów. 

a. Jutro pogoda znacznie popsuje się na gorsze.  

b. W tym roku zima była bardzo długa – w miesiącu kwietniu nadal wszędzie 

leżał śnieg! 

c. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale to naprawdę fakt autentyczny.  

d. Musiałam wrócić z powrotem do domu po telefon i spóźniłam się do szkoły.  

e. Cofnij się trochę do tyłu – nie mogę przejść.  

f. Obiecuję, że nie zajmę ci więcej niż godzinę czasu. 

g. Marek spadł w dół ze schodów i złamał rękę. 

h. Ciocia Ola i wujek Adam są rodzicami dwóch bliźniaków.  

i.  Wczoraj temperatura znacznie podskoczyła do góry i zrobiło się naprawdę 

ciepło.  

j.  Przecież tydzień temu obiecałaś, że dalej będziesz kontynuować treningi 

7. Popraw frazeologizmy użyte w zdaniach. Przekreśl niepoprawny wyraz 

 i zapisz właściwą wersję w wyznaczonym miejscu wg wzoru:  

         ____ / 5 

Wzór: Wpaść jak wiśnia w kompot  śliwka 

a. Czytać między kartkami ………………………… 

b. Puścić lejce fantazji ………………………………….. 

c. Przeczytać coś od deski do płotu …………………………….. 

d. Pleść trzy po cztery ………………………………….. 

e. Zamienił stryjek siekierkę na szpadel ………………………………….. 

 

8. Dokończ przysłowia.       ____ / 5 

a. Czego oczy nie widzą, ………………………………… 

b. Mądrej głowie …………………………………………… 

c. Kto mieczem wojuje, …………………………………………………. 

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

e. Złej / Marnej baletnicy  przeszkadza i …………………………………………. 

 

9. Uzupełnij brakujące słowa w przysłowiach i związkach frazeologicznych. 

____ /5  

a. Komu w drogę, temu …………….. 

b. Niedaleko pada jabłko ……….…………… 

c. Każdy kij ma dwa ………………….. 

d. Kto się…………….., ten się lubi.  

e. Zjeść z kimś ………………. soli.  
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10. W poniższym tekście (e-mail) znajdź błędy językowe. Przekreśl 

niepoprawnie użyte wyrazy i zapisz nad nimi poprawną formę.   

         ___ / 30 

 

Droga Zosiu, 

przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale biłem się  

z myśleniem, jak Ci pomóc. Mam wyrzuty serca, że to trochę przeze mnie. Pluję 

sobie w oczy, że nie poszłem z Tobą na te spotkanie. Może wtedy nie straciłabyś 

tych pieniędzy... Żeby uspokoić myśli, zrobiłem sobie kiślu i kakaa, ale i to nie 

pomogło. Zaczęłem odrabiać lekcje, lecz nie mogłem się skupić. Myślałem, że 

drzemka pomoże, jednak z tych nerw nie mogłem zmrużyć powieki. Wyobrażam 

sobie, jak Ty musisz się denerwować…  Ale przejdźmy do środka sprawy. 

Niestety, nie mam złotówki przy duszy, żeby Ci pomóc spłacić dług. Poszedłem 

nawet do siostry z prośbą o pożyczkę, ale powiedziała, abym nie zawracał jej szyi, 

bo też jest sprana. Wydaje mi się, że musisz wszystko opowiedzieć rodzicom. Nie 

chcem Ci robić nadziei, że szybko zrozumią całą tą sprawę, ale chyba tylko dorośli 

umią rozwiązywać tak poważne problemy. Ja też nieraz trzęsłem portkami przed 

trudnymi rozmowami z moimi rodzicami (wiesz, jaki jest mój tata – często dostaje 

czerwonej gorączki). Przeważnie jednak okazywało się, że nie taki szatan straszny, 

jak go malują. Wydaje mnie się, że szczera rozmowa to podstawa. Na pewno 

trochę pokrzyczą, ale myślę, że włos Ci z grzywki nie spadnie. W każdym bądź 

razie, pamiętaj, że masz przyjacieli. Możesz na mnie polegać jak na Zabłockim. 

Jeśli trzeba będzie, przyjadę i opowiem dla Twoich rodziców, że to nie do końca 

Twoja wina. Tamte dziewczyny byli bardzo agresywne i nie miałaś żadnych szans. 

Trzymam pięści. Mam nadzieję, że wyjdziesz z tego obronną dłonią. Napisz, jak 

zakończyła się cała sprawa. 

Pozdrawiam, 

Tomek. 

P.S. Nigdy chyba nie zgodzę się zostać klasowym skarbnikiem, dlatego bo to 

bardzo odpowiedzialna funkcja. 

RAZEM: __________ / 120 


