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                             Szkola Podstawowa

                              w Starej Kamionce

       

                             Szkola Podstawowa

                              w Starej Kamionce

       

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  w  S t a r e j  K a m i o n c e
              tel. 085  711 63 91
e-mail: sp_starakamionka@ tlen.pl 

Znać dobrze po mowie, co się dzieje w głowie… 

 

IV MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS   

o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”  

 

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

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

 

1. Zakreśl poprawną formę wyrazu/wyrażenia.   ___ / 20 

a. Tata kupił wczoraj dwa grabie / dwoje grabi. 

b. Tytuły zapisujemy w cudzysłowie / cudzysłowiu.  

c. Nie odrobiłam lekcji, bo wczoraj bardzo bolała mi / mnie głowa. 

d. Nasza Mruczka troskliwie opiekuje się trojgiem kociąt / trzema kociętami.  

e. Chłopaki z naszej klasy wygrali / wygrały mecz. 

f. Wojtek stał i patrzył / patrzał bezczynnie, jak szóstoklasiści bili Tomka. 

g. Kasia kupiła mamie piękne perfumy / piękną perfumę. 

h. Przebywając za granicą, Kasia utrzymywała stały kontakt z przyjacielami / 

przyjaciółmi.  

i.  Zapytaj Marka, czy odrobił te / to ćwiczenie.  

j.  Na urodziny chcem / chcę dostać nowy telefon. 

k. Radek robi mnóstwo zdjęć swojemu kotkowi i psowi / psu. 

l.  To jest parking klientom / dla klientów tego supermarketu. 

m. Zadzwoń na / pod numer 675 850 243. 

n. Ten zielony swetr  / sweter zupełnie nie pasuje do niebieskich spodni.  

o. Chwyć dzban za oba ucha / uszy – jest bardzo ciężki.  

p. Nie ujdzie ci / tobie to na sucho! 

q. Dziewczyny nadal marzą o księciach / książętach na białych rumakach! 

r. Niektórzy sokólszczanie / sokółczanie nie chcą segregować śmieci. 

s. Tutaj pisze / jest napisane, że pociąg do Białegostoku będzie opóźniony. 

t. Nie mogę pożyczyć ci długopisu / długopisa – mam tylko jeden. 

 

2. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów odpowiedniej formie.  ___ / 15 

 

a.  Marek złożył podania o przyjęcie do dwóch najlepszych (gimnazjum) 

…………………………………… w mieście. 
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b. Kasiu, chciałabym poznać twoich (przyjaciel) ……………………........….. 

. 

c. Niektórzy uczniowie z naszej klasy (umieć) …………………………. grać 

na kilku instrumentach. 

d. W czasie wakacji z trudnością dogadywaliśmy się z (Amerykanin) 

………………………………… i (Rosjanie) ……………………………, 

którzy mieszkali w sąsiednich pokojach.  

e. Wojtek z uwagą przyglądał się (Indianin) ……………………………. 

grającemu na okarynie. 

f. (Mój dziadek) …………………….…………….. ostatnio bardzo bolą 

plecy.  

g. Pani często zwraca mi uwagę, że (bazgrać) ………………….… w 

zeszycie. 

h. Co dolega tamtemu (lew) ………………………..? Wygląda na chorego. 

i. Musimy wyszyć te serwetki kolorowymi (nici) ………………………..  . 

j. Ola z oddaniem opiekuje się bezdomnymi psami w schronisku. O każdym 

(zwierzę) ………………………… może opowiadać godzinami.  

k. Szczerze mówiąc, nie przepadam za (kakao) ………………………….. . 

Poproszę o herbatę. 

l.  Moi rodzice w ogóle mnie nie (rozumieć) ………………………………… 

! 

m. Upiecz te ciastka na natłuszczonej (blacha) ………………………… . 

n. Na zakończenie roku wręczyliśmy kwiaty wszystkim nauczycielom i dwóm 

(ksiądz) ……………………… pracującym w naszej szkole.   

 

3. Zapisz nazwy mieszkańców podanych miejsc wg wzoru.  ___ / 15 

Polska – Polak, Polka, Polacy 

a. Czechy - ……………………………………………………………………. 

b. Azja - ………………………………………………………………………. 

c. Węgry - 

……………………………………………………………………… 

d. Ukraina - ……………………………………………………………………. 

e. Francja - …………………………………………………………………….. 

 

4. Podkreślone wyrażenia zapisz w odpowiedniej formie. Pamiętaj o 

słownym zapisie dat i liczb oraz o rozwinięciu skrótów.   

 ___ / 10 

 

a. Ten film opowiada o chorej kobiecie i jej (4 dzieci)  

…………………………………….…………........... . 
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b. Mój brat urodził się w 2000 

…………………………………………………, a ja w 2002 

………………………………………………………..…… roku. 

c. Dziś jest 5 V 2015 r.  

……………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

. 

d. Wymieszaj 2,5 ……………………………...……….. szklanki octu z 20 

dag 

……………………………………………………………………….. cukru. 

 

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

jeden błąd – maksymalnie 3  w jednym podpunkcie). Przekreśl 

niewłaściwie  użyte wyrazy i popraw je wg wzoru. Nie przepisuj całych 

zdań (chyba że uznasz to za konieczne).W niektórych zdaniach należy 

wykreślić zbędne wyrazy. Przy zdaniu poprawnym wpisz literę „P”.  

Pamiętaj, że za skreślenie poprawnie użytych wyrazów będą odliczane punkty! 

         ___ / 30 

Wzór:  Przyglądał się temu drewnianemu stołu.  stołowi 

a. Mamo, kupiłem kiść winogron i kilogram pomarańcz. 

…………………………………………………………………………….. 

b. Muszę wymyśleć jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu.  

……………………………………………………………………………. 

c. Kiedy byłam mała, często chodziłam na spacery z tatem.     

………………………………………………………………………………. 

d. Ogrody najpiękniej wyglądają w miesiącu maju.  

………………………………………………………………………………. 

e. Potknęłem się ob kamień i teraz bardzo boli mi stopa. 

………………………………………………………………………………. 

f. Spodnie w tym sklepie kosztują bardzo drogo – 220 złoty. Nie będziemy  

tu nic kupywać. 

……………………………………………..……………..… 

g. Siedziałem na tylnim siedzeniu i trzęsłem się z zimna.  

……………………………………………………………………………… 

h. W tym sklepie na pewno kupimy ubranka dla noworodka.  

………………………………………………………………………………. 

i.  Dlaczego wyszłeś na podwórek bez czapki?  

………………………………………………………………………………. 

j.  Kasia nawet nie tknęła rosołu – nie lubi, gdy w zupie pływają oka tłuszczu.  

………………………………………………………………………………. 

k. Jest bardzo zimno – ubierz kurtkę i rękawiczki.  
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………………………………………………………………………………. 

l. Twoja sofa jest bardziej wygodniejsza od naszej.  

……………………………………………………………………………… 

m.  Przygotuj półtora litra mleka, półtorej kostki margaryny i szklankę cukru.  

……………………………………………………………………………… 

n. Spóźniłam się do szkoły, gdyż zapomniałam karty pracy z matematyki  

i musiałam wrócić z powrotem do domu.  

………………………………………………………………………………. 

o. Proszę panią, zrobiłem tylko jedne zadanie, dlatego ponieważ zepsuł mi się 

komputer.………………………………………………………………..… 

p. Mi się to wcale nie podoba!Tomek musi się w końcu wziąść do roboty 

i pomóc nam przy projekcie.………………..……………………………… 

q. Moje wnuki przepadają za tarkowanym jabłkiem.………………………… 

r. Chyba domyślam się, kogo jest ta torba. W każdym bądź razie oddam ją 

pani woźnej.…………………………………………………………………. 

s. Nie cierpię, gdy sąsiedzi włanczają głośno muzykę i wtrancają się w moje 

sprawy. ..…………………………………………………………………… 

 

6. Popraw frazeologizmy użyte w zdaniach (może być więcej niż jeden 

błąd!). Przekreśl niepoprawny fragment zdania i zapisz właściwą wersję  

w wyznaczonym miejscu wg wzoru.   ____ / 10 

 

Wzór: Matematyka to moja stopa Achillesowa.pięta 

 

a. Zamiast skupić się na lekcji, Rafał bujał w chmurach i myślał o słodkich 

migdałach.………………………………………………………………… 

b. Janek poniósł sukces, ale szybko odpoczął na laurach i przestał trenować. 

…………………………………………………………………………….. 

c. O kimś, kto nic nie robi, mówimy, że puszcza bąki. 

….…………………..….. 

d. Artur jest szczęściarzem, zawsze spada na cztery nogi.……………….…… 

e. Widać, że Zenek wstał dziś prawą nogą  - wszystkich się czepia i ma 

komary w nosie.………………………………………………….…… 

f. Po całym dniu marszu miała nogi jak z żelaza. Bała się, że nie dojdzie  

do schroniska. ………………………………………………………………. 

g. Ela jest egoistką – zawsze myśli tylko o sobie i nie widzi dalej niż czubek 

własnego buta. ………………………………………………..…… 
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7. Uzupełnij brakujące wyrazy w przysłowiach:   ___ / 10 

a. Osiołkowi w ………………………... dano: w jeden owies, w drugi siano. 

b. Krowa, która dużo ryczy, mało …………………….……… daje. 

c. Nie ……………………….. dnia przed zachodem słońca.  

d. Czym skorupka za ………………….….. nasiąknie, tym na starość trąci. 

e. Gapi się jak wół na malowane ……….………………… . 

f. ……………………..……….. i główka to szkolna wymówka. 

g. Jedna …………….……………… wiosny nie czyni.  

h. Wyszło ………….……….……….. z worka.  

i. ………………….………….. rośnie w miarę jedzenia. 

j. Każdy sobie ……………….……… skrobie. 

 

RAZEM: ___________________ / 110 p. 


