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1. Test zawiera 10 pytań, na których rozwiązanie masz 45 minut. 

2. Czytaj uważnie polecenia. 

3. Wypełnij test czytelnie. 

4. Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne. Jeśli się pomylisz, 

przekreśl słowo/zdanie i napisz obok poprawną wersję. 

5. O przejściu do finału drużynowego zdecyduje liczba błędów popeł-

nionych przez wszystkich członków zespołu.  

 

 Powodzenia! 

 

 Organizatorzy konkursu 

 

 

 



Zadanie 1. 

Proszę zapisać w odpowiednim przypadku umieszczone w nawiasach nazwy miejscowe. 

1. Wyjeżdżamy z …………………………………………………….. (Borne Sulinowo) 

2. Kierujemy się ku …………………………………………………….. (Zawoja) 

3. Mijamy …………………………………………………….. (Włoszczowa) 

4. Zatrzymamy się w …………………………………………………….. (Rowy) 

5. Żegnamy się ze …………………………………………………….. (Swarzędz) 

6. Wrócimy do …………………………………………………….. (Międzyzdroje) 

 

Zadanie 2. 

Proszę wstawić odpowiedni przyimek. 

1. koń …………………………………………………… stadniny (skąd?) 

2. klacz …………………………………………………… źrebięciem (z czym?) 

3. woda ……………………………………………………. sokiem (jaka?) 

4. przyjadę …………………………………………………  środę (kiedy?) 

5. weź mnie ………………………………………………… sobą (z kim?) 

5. zagrody …………………………………………………...wsi (gdzie?) 

6. kamienice ………………………………………………… Wiedniu (gdzie?) 

 

Zadanie 3.  

Proszę wpisać w odpowiednich formach podane w nawiasach liczebniki. 

1. Jesteś (2 000 000) …………………………………………………………….. gościem naszego 

portu lotniczego. 

2. Skończyłem studia w (2000) ………………………………………………………….... roku. 

3. Rozpocząłem staż w (2001) ……………………………………………………….…… roku. 

4. Skręcił na (300) ………………………………………………………………………… metrze. 

5. Wrócił po (1,5) ………………………………………………………………………… godziny. 



Zadanie 4.  

Proszę zastąpić podane niżej wyrazy modne pochodzenia obcego ich polskimi lub dawno w polsz-

czyźnie przyswojonymi odpowiednikami. 

1. permanentnie ……………………………………………….. 

2. serwować ……………………………………………………. 

3. spektakularny ……………………………………………….. 

4. trend ………………………………………………………….. 

5. ambiwalentny ………………………………………………… 

 

Zadanie 5.  

Proszę uzupełnić podane poniżej zwroty tak, aby powstały związki frazeologiczne. 

1. Łapać ………………………………………………w żagle. 

2. Dzielić ……………………………………………. na niedźwiedziu. 

3. Podrzucać komuś ………………………………… jajo. 

4. Porywać się z …………………………………..… na słońce. 

5. Robić z …………………………………………….cholewę. 

6. Wylać dziecko z ……………………………………. . 

7. Robić dobrą ……………………………………….. do złej gry. 

8. Puścić kogoś z ……………………………………….. . 

 

Zadanie 6.  

 

Od podanych bezokoliczników proszę utworzyć formę 2. osoby liczby pojedynczej trybu rozka-

zującego. 

 

1. kłopotać się – ............................................................................... 

2. kroić – .......................................................................................... 

3. golić – ......................................................................................... 

4. zdjąć – ....................................................................................… 

5. usprawiedliwić ……………………………………………….... 



Zadanie 7. 

O jakim człowieku można tak powiedzieć? Proszę wyjaśnić znaczenie podanych frazeologizmów. 

 

1. W czepku urodzony  

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2. W gorącej wodzie kąpany  

...........................................................................…..……......………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

3. Kuty na cztery nogi 

......................................................................………………...……...…………..........

………………………………………………………………………………………. 

4. Pies ogrodnika 

................................…..........................................……………………………….…....

………………………………………………………………………………………… 

5. Tęga głowa  

………………………………………………………………………………………... 

…………………..……………………………………………………………….…… 

 

Zadanie 8. 

Do podanych rzeczowników – będących określeniami przedmiotów martwych, zjawisk przyrody i 

pojęć abstrakcyjnych - proszę dopisać jeden czasownik, tak by powstały zwroty oparte na animiza-

cji i personifikacji. 

Wzór: dług – rośnie 

1. bieda – ................................................... 

2. ceny – .................................................... 

3. zegar – ................................................... 

4. temperatura – ........................................ 

5. serce – ...............................….............… 



6. rzeka - ………………….……………... 

 

Zadanie 9. 

Proszę zapisać w odpowiedniej formie podane w nawiasach wyrazy.  

 

1. Nie widziałem żadnego z [forum] ____________ internetowych, o których mi mówiłeś. 

2. Przyglądał się omszałemu [pień] ___________ drzewa. 

3. Nigdy nie zapomnę [koral] _________ jej ust, [alabaster] __________ jej cery i [szafir] 

____________, z którym na palcu uciekła. 

4. Wsyp trochę paszy [osioł] __________. 

 

Zadanie 10. 

Proszę utworzyć nazwy mieszkańców od podanych w tabeli nazw. Proszę pamiętać o poprawnej 

pisowni. 

Nazwa Rodzaj żeński Rodzaj męski 

Grecja  

 

 

Warmia  

 

 

Łowickie  

 

 

Paryż  

 

 

Bartoszyce  

 

 

Augustów  

 

 

 

 


