
Załącznik 2 

KARTA ODPOWIEDZI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI 

zad.1 

Tytuł książki należy napisać: 

a) w cudzysłowiu. 

b) w cudzysłowie. 

- Ms. cudzysłowie (nie: cudzysłowiu), np. Napisać coś w cudzysłowie. 

zad. 2. 

Wujek często gestykuluje: 

a) ręcami. 

b) rękoma. 

- N. (czym?) rękami lub rękoma (nie: ręcami). 

zad. 3.  

Ciocia kupiła sobie niedawno: 

a) tę książkę. 

b) tą książkę. 

Zapamiętaj! 

Odmiana zaimków przymiotnych jest łatwa. Jedyny problem stanowi forma biernika liczby 

pojedynczej zaimka wskazującego ta. Bardzo często słyszy się niepoprawną formę tego 

zaimka, np. w zdaniu: „Podaj mi tą książkę” zamiast poprawnej: „Podaj mi tę książkę”. 

                        Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

zad. 4.  

Na urodzinach było: 

a) dwunastu przyjaciół. 

b) dwanaścioro przyjaciół. 

Liczebników zbiorowych używamy, oznaczając liczbę osób różnej płci, np. dwoje ludzi, 

dwadzieścioro uczniów. 

zad.5. 

Rozmawiałam: 

a) o przyjacielach. 

b) o przyjaciołach. 

Miejscownik (o kim? o czym?): (lp.) przyjacielu, (lm.) przyjaciołach. 

zad. 6. 

Nie zdążyłam wypić: 

a) kakaa. 

b) kakao. 

Rzeczowniki nieodmienne to: kakao, wideo, logo, boa, tabu, kakadu, salami, alibi, graffiti, 

kiwi, jury, menu, tournée, attaché, euro, espresso, cappuccino, Monako, Los Angeles, Tokio. 

zad. 7. 

Podczas ostatniego meczu: 

a) ponieśliśmy porażkę. 



b) odnieśliśmy porażkę. 

Zapamiętaj: 

- ponieść (nie: odnieść) porażkę, straty. 

- odnieść, osiągnąć sukces. 

Błędy leksykalne – dotyczą niewłaściwego użycia wyrazu w kontekście innych słów. 

zad. 8. 

Dane dotyczące zachorowań: 

a) na dzień dzisiejszy. 

b) dzisiaj lub na dzisiaj. 

Zapamiętaj: W dniu dzisiejszym (poprawnie: dzisiaj albo na dzisiaj) 

Klasyczny pleonazm, czyli językowe ,,masło maślane’’. Obie części wypowiedzi – „dniu” oraz 

„dzisiejszym” – niosą tę samą treść. Błąd często spotykany w oficjalnych pismach 

urzędowych i prawnych. 

zad. 9. 

Proszę: 

a) cofnąć się do tyłu. 

b) cofnąć się. 

Nie stosujemy wyrażeń, w którym wyraz podrzędny powtarza niepotrzebnie treść wyrazu 

nadrzędnego, np. cofnąć się do tylu (poprawnie: cofnąć się). 

zad. 10. 

Opowiadanie kolegi 

a) było bardziej ciekawsze. 

 b) było ciekawsze. 

Pleonazmami są także formy stopnia wyższego przymiotników, niepotrzebnie uzupełnione 

przysłówkiem bardziej, np. bardziej milszy. (poprawnie: milszy) 

zad. 11. 

Po 2-tygodniowej podróży 

a) wrócił do domu. 

b) wrócił z powrotem do domu. 

 Wyraz podrzędny powtarza niepotrzebnie treść wyrazu nadrzędnego. 

Która wypowiedź jest poprawna? 

zad. 12. 

a) Wczoraj był 8 marca. 

b) Wczoraj był 8 marzec. 

Nazwę miesiąca stawiamy zawsze w dopełniaczu. Poprawnie zatem będzie: dziś ósmy marca, 

jutro piąty lipca. Jeśli nazwa miesiąca została zapisana słownie, po cyfrze oznaczającej dzień 

nie stawiamy kropki, np. 9 marca, 7 maja itp. 

zad. 13.  

a) Mi się wydaje, że to dobry pomysł. 

b) Mnie się wydaje, że to dobry pomysł. 

Zgodnie z przyjętymi normami na początku zdania stosuje się  form dłuższe  zaimków, np. 



Mnie się to nie podoba.  lub To mi się nie podoba. 

zad. 14.  

a) Program prowadzi Piotr i Paweł. 

b) Program prowadzą Piotr i Paweł. 

Obecność podmiotu szeregowego wymaga, by orzeczenie przybrało formę liczby mnogiej. 

Przy podmiocie składającym się tylko z dwóch wyrazów nie stosujemy dwukropka. 

zad. 15. 

a) Szukać igły w stogu siana.  

b) Szukać przysłowiowej igły w stogu siana. 

Błąd  wynikający z nieznajomości poprawnej formy związku; rozszerzania frazeologizmów. 

zad. 16. 

a) Twardy orzech do zgryzienia. 

b) Ciężki orzech do zgryzienia 

Błąd  wynikający z nieznajomości poprawnej formy związku. 

zad. 17. 

a) Jego głównym atutem jest odwaga.  

b) Jego głównym atutem jest jego odwaga. 

Błąd stylistyczny wynikający z powtórzeń wyrazowych. 

zad. 18. 

W którym punkcie  zapisano w sposób prawidłowy nazwy mieszkańców? 

a) Europejczyk, Francuz, Wielkopolanin, kaliszanin 

b) Europejczyk, Francuz, wielkopolanin, Kaliszanin 

Nazwy mieszkańców kontynentów, państw oraz terenów geograficznych, np. regionów, 

krain, prowincji piszemy wielką literą, np.  Kurp, Bawarczyk, Ślązaczka, Kaszub,  Pomorzanin. 

Natomiast nazwy mieszkańców miast i wsi piszemy małą literą, np. ostrowianin.  

zad. 19. 

W którym punkcie w sposób prawidłowy zapisano krainy geograficzne? 

a) Morze Bałtyckie, Jezioro Wigry, góra Kościuszki 

b) Morze Bałtyckie, jezioro Wigry, Góra Kościuszki 

- Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku 

nieodmieniającym się, wtedy człon pierwszy traktujemy jako wyraz pospolity i piszemy go 

małą literą, np. pustynia Gobi, półwysep Hel, morze Bałtyk, morze Marmara. 

- Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu 

lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony pisze się wielką literą, np. Cieśnina 

Meksykańska, Kanał Panamski, Góra Kościuszki, Hala Gąsienicowa. 

zad. 20. 

Nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych spójnikami: i, oraz, 

tudzież, albo, lub, bądź, czy, ani, ni, chyba że spójniki te pojawiają się w zdaniu po raz drugi. 

a) Prawda 

b) Fałsz 



Nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie  połączonych spójnikami: i, oraz, 

tudzież, albo, lub, bądź, czy, ani, ni, chyba że spójniki te pojawiają się w zdaniu po raz drugi, 

np. Albo pojadę do cioci, albo wyjdę z psem. 

 

 

 

 


