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Znać dobrze po mowie, co się dzieje w głowie… 

 

III MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS   

o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY” 

 

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

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

 

1. Podkreślone wyrażenia zapisz w odpowiednie j formie. Pamiętaj o słownym 

zapisie liczebników i rozwinięciu skrótów.     ____ / 10 

a. Dziś jest 11.06.2014 r.(miesiąc zapisz słownie!) 

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

…………………………………………………………………………………... 

b. Mój tata ukończył studia w 2000 r. …………………………………………….. 

c. Wycieczka kosztuje 100 zł …………………………………………………., 

więc musisz dopłacić jeszcze 22 zł ……………………………………… 

c. Do garnka wlej 1,5 (…………………………………….) litra wody i 1,5 

(……………………………) szklanki octu. (liczebniki zapisz jednym słowem!) 

d. Rodzice Marka kupili wczoraj 5 (………………..) drzwi do nowego domu. 

e. Kasia zaopiekowała się bezdomną kotką z (4 kocięta). 

…………………………………………………………………………….…….  

2. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.  

         ____ / 20 

a. Ciastka ułóż na natłuszczonej (blacha) …………………. i piecz 30 minut.  

b. Wczoraj (mój brat) ………………………………… bardzo bolał brzuch.  

c. Zbyt często boli (ty) …………….. głowa. Nie powinnaś pójść do lekarza?  

d. Zapiszcie ten fragment w (cudzysłów)…………………………………….. .   

e. Nie lubię, gdy w zupie pływają (oko) ………………………. tłuszczu.  

f. Nie tak łatwo podać lekarstwo choremu (kot) ………………. czy (chomik) 

……………….. . 

g. Do Polski przyjeżdża wielu (Rosjanin) ……………………., (Białorusin) 

………………………….., (Niemiec) ………………… i (Ukrainiec) 

…………………………. 

h. Młodzież z naszej szkoły dostała się do dobrych (gimnazjum) 

………………………… . 

i. Często muszę się opiekować młodszymi (brat) ………………………. . 

j. W zoo dzieci najbardziej zachwycały się (słonie) …………………………. 

i dzikimi (konie) …………………………….. Długo przyglądały się też 

(tygrys) …………………………………. i (lew) ……………………. . 

k. Niedawno zaginął pies Kasi. Dziewczynka bardzo tęskni za swoim (zwierzę) 

…………………………… . 

l. W naszej szkole pracuje dwóch (ksiądz) ……………………….. . 

m. Dziewczynki zachowywały się bardzo głośno, ale chłopcy tym razem byli 

naprawdę (cichy) ………………………. i spokojnie rozwiązywali zadania. 
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3. 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 ___ / 35 

a. Ola pobrudziła się kakaem i musi teraz ubrać inną koszulkę.  

……………………………………………………………………………. 

b. Możesz podać ten dzbanek Tomkowi? Tylko trzymaj za oba ucha! 

………………………………………………………………………………… 

c. Umyłam tylko jedne okno; jutro dokończę swoją pracę. ………….…………… 

d. Myślę, że przeczytam tą powieść do poniedziałku. ………………………… 

e. Nie cierpię, gdy ktoś się wtranca w moje sprawy. …………………………… 

f. Zapytaj się u Wojtka, czy odrobił te zadanie.  

…………………………………………………………….… 

g. Na wakacjach poznałam sympatycznych Amerykaninów. …………………….. 

h. Znowu wyszedłaś na podwórek bez czapki! Przeziębisz się!  

…………………………………………………………………………… 

i.  Janek pisze jak kura pazurem i bazgra w zeszycie esy-floresy. ………………... 

j.  W czasie burzy zawsze wyłanczam telewizor z prądu. ……………………. 

k. Pokrój szynkę w drobną kostkę i dodaj do sałatki. ………………………… 

l. Ciocia Krysia ma pięć dzieci. …………………………… 

m. Pobawmy się w Indianów, proszę… ………………………………….. 

n. Trzęsłem się z zimna, ale weszłem do beczki z lodowatą wodą. Wujek 

twierdzi, że to świetny sposób na hartowanie ciała i ducha.  

……………………………………………………………………….. 

o. Odpoczęli chwilę na ogrodzie i wrócili na salę gimnastyczną. 

…………………………………………………………………………….. 

p. Proszę panią, kogo jest taksiążka? Leżała na stołówce. 

…………………………………………………………………………. 

q. Coraz więcej młodzieży decyduje się na naukę w technikach…………………. 

r. Starkuj jabłko i marchewkę – zrobimy surówkę. ………………………………. 

s. Nie wszyscy uczniowie rozumią, że już od września warto się wziąść  

na poważnie do nauki. ……………………………………………………….. 

t. Proszę stąd odjechać – to parking wyłącznie dla mieszkańców osiedla. 

…………………………………………………….………………………….. 

u. Ten swetr wygląda fatalnie. Nie powinnaś go kupywać. 

…………………………………………………………………………. 

v. W tej gazecie pisze, że już wkrótce będziemy mieć nowe ścieżki rowerowe! 

…………………………. 
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w. Strasznie się cieszył z tego, że jego siostra się ożeniła. 

…………………………………………………………………………….. 

x. Chichotam, ponieważ Marek ciągle mnie łaskota. 

………………………………………………………………….. 

4. Popraw błędy składniowe w zdaniach. Przekreśl niepoprawnie użyte 

wyrazy i popraw je .  Nie przepisuj całych zdań (chyba, że uznasz to za 

konieczne).       ____ / 5 

a. Na biurku leżała gumka i ołówek. ………………………………………… 

b. Siedziałem z dziewczyną na ławce, którą poznałem w parku. 

…………………………………………………………………………………. 

c. Poukładaj książki, które leżą na i pod stołem. 

………………………………………………………………. 

d. Odwiedził nas wujek i ciocia……………………………………… 

e. Idąc do kina, ochlapał mnie samochód i musiałem zawrócić do domu. 

……………………………………………………. 

 

5. Popraw frazeologizmy użyte w zdaniach (może być więcej niż jeden!). 

Przekreśl niepoprawny fragment zdania i zapisz właściwą wersję w 

wyznaczonym miejscu wg wzoru:  ____ / 10 

Wzór: Matematyka to moja stopa Achillesowa. pięta 

a. Przestań bujać w niebie, zacznij myśleć realnie. ………………………………. 

b. Nie po raz pierwszy przekonałam się, że strach ma okrągłe oczy. 

………………………………… 

c. Zenek jest niepoprawnym optymistą, patrzy na świat przez niebieskie 

okulary.………………………………. 

d. To naprawdę była przyjaźń do grobowej płyty. ……………………………… 

e. Dziewczyno, kiedy ty w końcu pójdziesz po rozum do mózgu? ……………… 

f. Siedział cicho jak mysz w kącie i myślał o zielonych migdałach. 

…………………………………………………………………………….… 

g. Tomek zachowywał się bardzo dziwnie : albo plótł trzy po cztery, albo kłamał 

jak wynajęty………………………………………………………………….. 

h. Po tym wydarzeniu pluł sobie w twarz. Miał naprawdę ciężki orzech do 

zgryzienia. 

……………………………………………………………………….………. 

 

6. Dokończ przysłowia.       ____ / 5 

a. Gdzie diabeł nie może, tam …………………………………………………… 

b. Natura ciągnie ………………………………………………. 

c. Gdy/ Gdzie się człowiek spieszy, ……………………………………………. 

d. Dopóty dzban wodę nosi, ................................................................................ ... . 

e. Nosił wilk razy kilka, ……………………………………… 
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7. Uzupełnij brakujące słowa w przysłowiach i związkach frazeologicznych. 

____ /5 

a. Być komuś …………………….. w oku. 

b. Wyjść na czymś jak …………………………………….. na mydle. 

c. Mieć ……………………. w nosie. 

d. Polegać na kimś jak na ………………….. 

e. Robić z gęby ……………………. 

 

8. W poniższym tekście znajdź błędy językowe. Przekreśl niepoprawnie 

użyte wyrazy i zapisz nad nimi poprawną formę . Wykreśl wyrazy zbędne 

(błędne).  

___ /20 

 

O tym, dlaczego Jaś i Staś spóźnił się do szkoły…  

 

Jaś i Staś są przyjacielami. Oba urodzili się w dwutysięcznym czwartym roku. 

Nawet wyglądają jak dwóch bliźniaków. Do szkoły także chodzą razem. 

Pewnego dnia spóźnili się, dlatego bo Jasiu zapomniał książkę Kamila 

Mleczko. Chłopiec musiał wrócić po nią z powrotem do domu. Oczywiście 

towarzyszył mu Staś. Idąc do szkoły, czarny kot przebiegł im drogę. Chłopcy 

cofnęli się trzy kroki do tyłu. Potem dla Stasia strasznie zachciało się pić, więc 

weszli do sklepu po oranżadę. Kiedy zobaczyli, że jest już bardzo późno, 

zaczęli trzęść spodenkami ze strachu. Postanowili biegnąć. Staś nie mógł, bo 

ubrał niewygodne buty. W każdym bądź razie spóźnili się na lekcję. I znowu  

Jaś świecił przed panią wzrokiem, a Staś udawał Francuza. 

 

     (wykorzystano materiały zamieszczone na 

portalu poprawnapolszczyzna.pl) 

 

 

 

 

          

  

 

RAZEM: __________ / 110 


