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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… 

 

V MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS   

o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”  

 

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

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

 

I. W każdym punkcie zakreśl podpunkt, w którym nie popełniono błędu 

językowego.       ___ / 10 

 

1. a) Nie mogę pożyczyć ci długopisu. Podaj zeszyt Tomkowi.  

b) Nie mogę pożyczyć ci długopisa. Podaj zeszyt Tomkowi. 

c) Nie mogę pożyczyć ci długopisu. Podaj zeszyt dla Tomka. 

d) Nie mogę pożyczyć ci długopisa. Podaj zeszyt dla Tomka. 

 

2. a) Tytuły zapisujemy w cudzysłowie. Umyłaś już te okno? 

b) Tytuły zapisujemy w cudzysłowiu. Umyłaś już te okno? 

c) Tytuły zapisujemy w cudzysłowie. Umyłaś już to okno? 

d) Tytuły zapisujemy w cudzysłowiu. Umyłaś już to okno? 
 

3. a) Nie odrobiłam lekcji, dlatego bo bardzo bolała mi głowa. 

b) Nie odrobiłam lekcji, dlatego że bardzo bolała mi głowa. 

c) Nie odrobiłam lekcji, dlatego bo bardzo bolała mnie głowa. 

d) Nie odrobiłam lekcji, dlatego że bardzo bolała mnie głowa. 

 

4. a) Chcę kupić mamie piękną perfumę. Lubię ten zielony sweter. 

b) Chcę kupić mamie piękną perfumę. Lubię ten zielony swetr. 

c) Chcę kupić mamie piękne perfumy. Lubię ten zielony sweter. 

d) Chcę kupić mamie piękne perfumy. Lubię ten zielony swetr. 

 

5. a) Trzymaj dzban za oba ucha.Zadzwoń na ten numer. 

b) Trzymaj dzban za oba ucha. Zadzwoń pod ten numer. 

c) Trzymaj dzban za oba uszy. Zadzwoń na ten numer. 

d) Trzymaj dzban za oba uszy. Zadzwoń pod ten numer. 

 

6. a) Tutaj jest napisane, że to parking klientom tego supermarketu. 

b) Tutaj jest napisane, że to parking dla klientów tego supermarketu. 

c) Tutaj pisze, że to parking klientom tego supermarketu. 

d) Tutaj pisze, że to parking dla klientów tego supermarketu. 

 

7. a) Zapytam u taty, czy pożyczy mi pieniędzy.  

b) Zapytam tatę, czy pożyczy mi pieniędzy.  

c) Zapytam u taty, czy pożyczy dla mnie pieniędzy.  

d) Zapytam tatę, czy pożyczy dla mnie pieniędzy.  
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8. a) Upiecz ciasto w prodziżu, nie na blasie. 

b) Upiecz ciasto w prodiżu, nie na blasie. 

c) Upiecz ciasto w prodziżu, nie na blasze. 

d) Upiecz ciasto w prodiżu, nie na blasze. 

 

9. a) Byłam w USA trzy lata z rzędu. Bądź cicho, Krzyś właśnie zasypia. 

b) Byłam w USA trzy lata pod rząd. Bądź cicho, Krzyś właśnie zasypia. 

c) Byłam w USA trzy lata pod rząd. Bądź cicho, Krzyś właśnie zasyna. 

d) Byłam w USA trzy lata z rzędu. Bądź cicho, Krzyś właśnie zasyna. 

 

10. a) Oni nie rozumieją, że niektóre dzieci nie umieją szybko wiązać butów. 

b) Oni nie rozumią, że niektóre dzieci nie umieją szybko wiązać butów. 

c) Oni nie rozumią, że niektóre dzieci nie umią szybko wiązać butów. 

d) Oni nie rozumieją, że niektóre dzieci nie umią szybko wiązać butów. 

 

II. 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! 

         ___ / 40 

 

Wzór:  Przyglądał się temu drewnianemu stołu.  stołowi 

1. Chłopaki z naszej klasy nieźle narozrabiały!  

…………………………………………………………………………….. 

2. Pierwszo przynieś mi sok z baryku, a potem możesz iść na podwórek.  

……………………………………………………………………………. 

3. Potarkuj marchewkę, a ser pokroj w plajsterki.  

………………………………………………………………………………. 

4. Nie było mnie w szkole, dlatego ponieważ musiałam pojechać na kontrol  

do lekarza. ………………………………………………………………… 

5. Dziś w kościele długo klęczałam na kolanach i teraz bolą mi plecy. 

………………………………………………………………………………. 

6. Chyba wiem, kogo jest ta czapka. W każdym bądź razie oddam ją dla pani 

woźnej. …………………………………………………………………. 

7. Mój brat urodził się w dwutysięcznym roku.  

…………………………………………………………………………… 

8. Weznę się w końcu do roboty i zrobię porządek na ogrodzie.  

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

9. Wyłóż truskawki na durszlak i odsącz je. …………………………………. 

10. Tymek bawił się na tarasie, kopnął piłkę nogą i spadł w dół ze schodów. 

…………………………………………………………………… 

11. Trampki w tym sklepie kosztują bardzo tanio – 40 złoty. Będziemy  

tu częściej kupywać buty. …………………………………..……………..… 
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12. Marysia mieszka w Sokółce od dwutysięcznego dziesiątego roku. 

………………………………………………………………………………. 

13. Zawróć z powrotem i dalej kontynuuj pracę. Przyszłem, żeby ci pomóc. 

………………………………………………………………………………. 

14. Ci się tu podoba? Moim zdaniem włanczają za głośno muzykę.  

……………………………………………………………………………… 

15. Jak ci akrobaci to robią? Muszą być bardzo lekcy.  

……………………………………………………………………………… 

16. Proszę panią, muszę wziąść z szatniszalik. Zapomniałem też ubrać rękawice. 

………………………………………………………………………………… 

17. Potrzebujesz 30 deko cukru i 20 gram soli.  

………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………… 

19. Babciu, przepadam za tarkowanym jabłkiem, ale nie cierpię kakaa.  

……………………………………………………………………………… 

20. Strasznie się cieszył z tego, że jego siostra się ożeniła. 

……………………………………………………………………………. 

III. Zapisz nazwy mieszkańców podanych miejsc wg wzoru.  Pamiętaj  

o pisowni!      ___ / 15 

Polska – Polak, Polka, Polacy 

1. Sokółka - ……………………………………………………………………. 

2. Azja - ………………………………………………………………………. 

3. Węgry - ……………………………………………………………………… 

4. Ukraina - ……………………………………………………………………. 

5. Czechy - …………………………………………………………………….. 

IV. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów odpowiedniej formie. Liczebniki 

zapisz słownie.        

 ___ / 15 

 

1.  Wojtek strasznie (bazgrać) ……………………. w zeszytach.  

2. Wczoraj (mój tata) …………………………… bolał ząb.  

3. Z takimi (przyjaciel) …………………………... jak wy to można konie 

kraść! 

4. Będąc na wakacjach w Paryżu, bez trudu dogadywaliśmy się z (Amerykanin)  

………………………. i (Rosjanie) ……………………………, którzy 

mieszkali w sąsiednich pokojach. 

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

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

(zwierzę) ………………………… może opowiadać godzinami.  
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7. Jesteśmy wdzięczni (ksiądz) …………………………. pracującym w naszej 

szkole za pomoc w organizacji Dnia Rodziny.  

8. Nasza Mruczka troskliwie opiekuje się (4 kocięta) ……………………...….. . 

9. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się (Indianin) ……………………………. 

opowiadającemu o dawnych zwyczajach swojego plemienia.  

10. Żadne z tych (2 skrzypce) ………………………..…….. nie gra jak należy. 

11. Och, te dziewczyny! Niby takie nowoczesne, a marzą o (książę) 

……………………… z bajki.  

12. Radek jest zapalonym fotografem. Robi mnóstwo zdjęć swojemu (kotek) 

…………………..…  i (pies) …………………... . 

13. Pani Ewa ciągle opowiada o swoich (3 dzieci) ………………………………  

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

Przekreśl niepoprawny fragment zdania i zapisz właściwą wersję  

nad lub pod wyrazem.   ____ / 10 

pięta 

Wzór: Matematyka to moja stopa Achillesowa. 
 

1. Marek przez tyle lat ponosił sukcesy w narciarstwie. Nie wiem, jak 

zareaguje, gdy odniesie pierwszą porażkę.  

2. Przedstawienie było nudne jak śledzie z olejem.  

3. Nie łudź się, że jak zwykle wszystko rozejdzie się po żyłach. Tym razem nie 

pójdzie ci to na sucho. 

4. Ledwo skończyliśmy ten projekt! Ciągle ktoś rzucał nam polana pod nogi,  

a Wojtek zostawił nas na wodzie. To był naprawdę cios poniżej serca.  

5. Nie odwracaj psa ogonem – to przecież ty mówiłaś, że nie ufasz Zośce! 

6. Ni z puszki ni z pietruszki powiedział, że ma wszystkiego dość i wyszedł, 

trzaskając drzwiami. 

 

VI. Uzupełnij brakujące wyrazy w przysłowiach:   ___ / 10 

1. Każdy sobie ……………………. skrobie. 

2. Lepszy ……………………….…. w garści niż gołąb na dachu. 

3. Modli się pod figurą, a …………………… ma pod skórą. 

4. Biednemu zawsze …………………… w oczy. 

5. Przyganiał ……………………… garnkowi, a sam smoli.  

6. Słowo się rzekło, …………………… u płotu.  

7. Trafiło się ……………………… kurze ziarno.  

8. Obiecanki cacanki, a ……………………… radość. 

9. Uderz w ……………………., a nożyce się odezwą. 

10. Pańskie oko ………………….. tuczy. 

 

RAZEM: ___________________ / 100 p. 


