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KARTA ODPOWIEDZI 

Szkolny Konkurs Językowy ,,Wokół poprawnej polszczyzny’’ 

8 czerwca 2021 rok 

Wylosowany numer:  ……………………………………………………………………… 

Wskaż prawidłową formę. 

Zadanie 1. 

a) Mieszkam w  Wielkopolskim. 

b) Mieszkam  w Wielkopolskiem.  

Zadanie 2. 

a) Ta pomarańcza była  słodka i soczysta. 

b) Ten pomarańcz był słodki i soczysty.  

Zadanie 3. 

a) Dzisiaj nie było w szkole trzech uczniów. 

b) Dzisiaj nie było w szkole trojga uczniów. 

Zadanie 4. 

 a) Włożyłem nowy  podkoszulek. 

b)  Założyłem nową podkoszulkę. 

Zadanie 5.  

a) Proszę napisać to zdanie  w cudzysłowie. 

b) Proszę napisać to zdanie   w cudzysłowiu. 

Zadanie 6.  

a) Wujek mieszka w Zakopanym. 

b) Wujek mieszka w Zakopanem. 

Zadanie 7. 

a)Rozmawiali długo o Tadeuszu Kościuszko. 

b) Rozmawiali długo o Tadeuszu Kościuszce. 

Zadanie 8. 

a) Mnie się to w ogóle nie podoba. 

b) Mi się to  w ogóle nie podoba. 

Zadanie 9. 

a) PKP ogłosiły nowy rozkład jazdy pociągów.  

b) PKP ogłosił nowy rozkład jazdy pociągów. 

Zadanie 10. 

 a) Spotkamy się z kolegami przed i po lekcjach. 

b) Spotkamy się z kolegami przed lekcjami i po nich. 

Zadanie 11.  

a) Program prowadzi Ania i Magda. 

b) Program prowadzą Ania i Magda. 

Zadanie 12. 

a) Jadąc do szkoły, obserwował okolicę. 

b) Jechawszy do szkoły, obserwował okolicę. 
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Zadanie 13. 

a) Pomysł utworzenia izby tradycji spotkał się z aprobatą dyrektora. 

b) Pomysł utworzenia izby tradycji spotkał się z przychylną aprobatą dyrektora. 

Zadanie 14. 

a) Czekając na Basię, przypomniała mi się przestroga mamy. 

b) Kiedy czekałem na Basię, przypomniała mi się przestroga mamy.  

Zadanie 15. 

Podczas ostatniego meczu: 

a) odnieśliśmy porażkę. 

b) ponieśliśmy porażkę. 

Zadanie 16.  

Mechanik krzyknął do kierowcy: 

a) Cofnij do tyłu! 

b) Cofnij! 

Zadanie 17. 

a) To był dla nas twardy orzech do zgryzienia. 

b) To był dla nas ciężki orzech do zgryzienia. 

Zadanie 18. 

a) Należy nie zasypywać gruszek w popiele. 

b) Należy nie zasypiać gruszek w popiele. 

Zadanie 19. 

a) Apel o rozwagę i bezpieczeństwo stał się niestety głosem wołającego na puszczy. 

b) Apel o rozwagę i bezpieczeństwo stał się niestety głosem wołającego na pustyni. 

Zadanie 20. 

a) Po tej informacji spadł mi kamień z serca.  

b) Po tej informacji spadł mi ciężki kamień z serca. 

Zadanie 21.  

Z radości 

a) podskoczył do góry. 

b) skoczył do góry. 

Zadanie 22. 

a) Jego głównym atutem jest kreatywność.  

b) Jego głównym atutem jest jego kreatywność. 

Zadanie 23. 

Wpisz ó lub u. 

ówczesny, wsuwka, skóra, opiekunka, ołówek, makówka 

Zadanie 24. 

Wpisz rz lub ż. 

Witraż, korzeń,  mżawka, pożar,  rządzić,  żądać 

Zadanie 25. 

Wpisz ch lub h. 

chuligan, huragan, czyhać,   czmychać,  hart (ducha)  chart (pies),  

Zadanie 26. 

Wpisz małą lub wielką literę. 
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kaliszanin (k, K) 

powiat ostrowski (p/P; o/O) 

kapucyn (k/K) 

Murzyn (m, M) 

żyd (jako wyznawca judaizmu) (ż/Ż) 

apteka Pod Orłem (a/A) 

 plac  Trzech Krzyży (p/P) 

pomnik Mikołaja Kopernika (p, P)  

poezja Miłoszowa (p/P; m/M) 

 balzakowski wiek (b/B; w/W) 

kankan (k/K) 

Gazeta Skalmierzycka (g/G; s/S) 

powstanie styczniowe (p/P; s/S ) 

Księga Liczb (k/K; l/L)  

nagroda Złota Palma (n/N) 

Góra Kościuszki (g, G) 

Gwiazda Polarna (g/G; p/P) 

symfonia Księżycowa (s, S) 

pustynia Sahara (p/P) 

ziemia dobrzyńska (z/Z; d/D) 

Zadanie 27. 

Wpisz poprawnie -i, -ii, -ji. 

szyi,  pasji,   Anglii,   historii,   ziemi,   poezji,   alei,   Rosji. 

Zadanie 28. 

Napisz razem, osobno lub z myślnikiem podane wyrazy.  

mini/spódniczka- minispódniczka 

 arcy/Polak- arcy-Polak 

 quasi/nauka- quasi-nauka 

świeżo/malowany- świeżo  malowany 

trzy/i/pół/letni- trzyipółletni 

perłowo/szary- perłowoszary 

Zadanie 29. 

W których zdaniach brakuje przycinka? Postaw go.  

- Za pierwszy powojenny film fabularny uchodzą ,,Zakazane piosenki" w reżyserii Leonarda 

Buczkowskiego. 

- W sobotę pojadę do babci lub odwiedzę kolegę. 
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 - Nie byłem dzisiaj w szkole, ponieważ źle się czułem.  

-  Biegł, spiesząc się na zajęcia. 

- Albo będę oglądał telewizję, albo posłucham radia. 

- Kolega, z którym byłem na obozie, napisał do mnie list.  

-  Aniu, zadzwonię wieczorem do ciebie. 

Zadanie 30.  

Napisz skróty podanych wyrazów. 

- według - wg 

- bieżącego miesiąca- bm. 

- między innymi- m.in. 

- grosz-gr 

- doktora- dr. lub dra 

Zadanie 31. 

Wpisz poprawnie przeczenie nie. (Razem, osobno bądź z myślnikiem) 

nie/Europejczycy- nie-Europejczycy 

nie/ustająca- nieustająca 

nie/jeden (wielu)- niejeden 

 nie/zbyt- niezbyt 

nie/pokoić- niepokoić 

nie/wykryto- nie  wykryto 

nie/zdając- nie  zdając 

nie/załatwiwszy- nie  załatwiwszy 

Zadanie 32. 

a) Ten konkurs był ciekawy i interesujący. 

b) Ten konkurs był ciekawy. 

 

 


