Nr miejsca: ……………..........……....
Imię i nazwisko:..................................
Szkoła:.................................................

XI Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny
pod patronatem
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki
TEST JĘZYKOWY
(22.10.2019 r.)

1. Test zawiera 12 pytań, na których rozwiązanie masz 45 minut.
2. Czytaj uważnie polecenia.
3. Wypełnij test czytelnie.
4. Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne.
5. O przejściu do finału drużynowego decyduje jak najmniejsza liczba błędów.

Powodzenia!
Organizatorzy konkursu

Zadanie 1.
Proszę wpisać w odpowiednich formach nazwy miejscowe i geograficzne zapisane
w nawiasach.
1) Wujek zdecydował się wrócić z (Ateny) …………..…….do (Chyżne) ……………………...… .
2) Ten reaktor z (Czarnobyl) …………………………………………... wciąż jest aktywny.
3) W czwartek wyjeżdżamy z (Gołdap) ……………….……. i jedziemy do (Supraśl) ….………… .
4) Znał przepaści (Andy) ……………………, szczyty (Himalaje) …………………………..……. ,
stoki (Apeniny) …………………………………, wąwozy (Kordyliery) ……………………..…… .
5) Przez rok mieszkał w (Rytro) ……………, ale później dostał pracę w (Murzasichle) ……………
Zadanie 2.
Proszę utworzyć formę męskoosobową podanych imiesłowów i połączyć ją z podanym
rzeczownikiem lub wyrażeniem.
1) ociemniały …………………………………………... mężczyźni
2) zgorzkniały …………………………………….…………..starcy
3) wyłysiały ………………………………………............ wujowie
4) ocalały ……………………………………….z wypadku chłopcy
5) osiwiały …………………………………………..……...ojcowie;
6) przygnieciony …………………………………… skałami turyści;
7) wiedziony ………………………………….. intuicją nauczyciele.
Zadanie 3.
Proszę wpisać w odpowiednich formach wyrazy podane w nawiasach. LICZEBNIKI należy
zapisać słownie. W zadaniu nie występują liczebniki porządkowe.
1) Brakowało 3 (strona) ……………………………………………………………………………….
2) Nie poznał 21 (kandydatka) ………………………………………………………………..………
3) Obejrzałem 500 (kandydat) ………………………………………………………………………...
4) Nauczycielka mówiła mi o 6 (uczeń) ………………………………………………………………
5) Mieszkali w 21 (pokój) …………………………………………………………………………….
6) Rozmawialiśmy o 5317 (pracownik) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7) Mogliśmy usłyszeć 2 (skrzypce) …………………………………………………………………..
8) Brakuje nam 1534 (złoty) …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. .
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Zadanie 4.
Proszę podać postać bezokolicznika podkreślonych czasowników.
1) Krowa bodła pastuszka …………………………….……….
2) Twoje słowa mnie ubodły …………………………………..
3) Ciasto szybko rosło …………………………………………
4) Miele kawę ………………………………………………….
5) Ścielę łóżko …………………………………………………
Zadanie 5.
Nazwiska podane w nawiasach proszę wpisać w odpowiednich formach.
1) Cukiernia „U państwa (Mojcy) ……………………………………………….”
2) Wyścig imienia Józefa (Jeske) ……………………………………………..… .
3) W imieniu Rady Miasta składam Janowi (Toń) …………………….. gratulacje.
4) Słucham, tu rezydencja państwa (Ciepły) …………………………….. .
Zadanie 6.
Wyjaśnij znaczenie i ułóż zdania z następującymi wyrazami.
Arab
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
arab
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Węgierka
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
węgierka
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Chińczyk
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
chińczyk
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
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Zadanie 7.
Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych
1) wić się jak piskorz - …………………………………………………………………………….…
2) francuski piesek …………………………………………………………………………….……....
3) kuty na cztery nogi ……………………………………………………………………………..…..
4) w gorącej wodzie kąpany ……………………………………………………………………..……
5) pies ogrodnika ……………………………………………………………………………………...
6) kaleczyć język ……………………………………………………………………………………...
Zadanie 8.
W podanych zdaniach proszę poprawić dostrzeżone błędy.
1) Przypomnij mi ustalenia odnośnie jutrzejszego spotkania z radnymi.
2) Jego sytuacje była bardzo trudna: nie miał pracy i pieniędzy.
3) Chętnie Ci pomogę, to żaden kłopot.
4) Kilkuletni chłopiec nagle wbiegł na jezdnię, na całe szczęście kierowca autobusu miał dobry
refleks i w porę zahamował.
5) Nie lubię kaszy mannej, kiślu i golonka.
6) Oglądaliśmy wczoraj porywające show.
Zadanie 9.
Do podanych wyrazów dopisz ich synonimy rozpoczynające się partykułą nie.
cienki ……………………...……
cichy ………………………...…..
stary …………………………..….
obcy ……………………..………
przykry …………………………..
zmyślony …………………….…..
zbyteczny …………………….…..
deficyt …………………………….
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Zadanie 10.
Do podkreślonych przymiotników w wyrażeniach podanych w kolumnie A dobierz jak najtrafniejsze wyrazy przeciwstawne i dopisz je do rzeczowników w kolumnie B.
A

B

suchy parasol

–

………………..

parasol

suchy chleb

–

……………….

chleb

suchy klimat

–

……………….

klimat

lekki mróz

–

………………

mróz

lekki wiatr

–

………………

wiatr

lekka muzyka

–

………………

muzyka

świeże wiadomości

–

………………

wiadomości

świeże pieczywo

–

………………

pieczywo

świeży kwiat

–

………………

kwiat

Zadanie 11.
Proszę zastąpić podane niżej wyrazy modne pochodzenia obcego ich polskimi lub dawno
w polszczyźnie przyswojonymi odpowiednikami.
1) permanentnie ….............................................
2) spektakularny …............................................
3) serwować …...................................................
4) komponent ….................................................
5) trend …...........................................................
Zadanie 12.
Uzupełnij podane związki frazeologiczne brakującymi wyrazami.
1) brać …....................................................... za pas
2) piegowaty jak …......................................................... jajo
3) nabrać …...................................................... w usta
4) nie …................................................... gruszek w popiele
5) zrywać …...............................................................
6) zalać komuś …...........................................................… za skórę
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