
I etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

23 października 2017 r.

Czas: 45 minut

KLASA CZWARTA
Instrukcja dla nauczyciela/uczennicy/ucznia

Uczennica/uczeń samodzielnie wybiera właściwą odpowiedź

Aby zakwalifikować się do 2. etapu, należy uzyskać za ten test 22 punkty.
Powodzenia!

• Wypełnij kartę odpowiedzi.
• Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
• Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.
• Nie używaj korektora.
• Test składa się z 10 zestawów.
• Odpowiedzi przenieś na kartę.
• W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
• Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując 

właściwą literę.
• Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi.
• Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie 

zakreśl/zamaluj inną odpowiedź.

ZESTAW VII. (4 pkt) 
Proszę zaznaczyć podpunkt, w którym zdania  zawierają  poprawne formy.

ZESTAW IX. (3 pkt) 
Proszę podkreślić podpunkt, w którym zdanie zawiera poprawną formę.

ZESTAW VIII. (3 pkt) 
Proszę podkreślić podpunkt, w którym zdanie zawiera poprawną formę.

ZESTAW X. (2 pkt) 
Proszę podkreślić podpunkt, w którym zdanie zawiera poprawną formę.

O wszystkim opowiedziałem Jankowi Matejce. Dobrze, że Jacka Laty nie było wtedy 
w szkole.

O wszystkim opowiedziałem Jankowi Matejce. Dobrze, że Jacka Lata nie było wtedy 
w szkole.

O wszystkim opowiedziałem Jankowi Matejko. Dobrze, że Jacka Laty nie było wtedy 
w szkole.

O wszystkim opowiedziałem Jankowi Matejko. Dobrze, że Jacka Lato nie było wtedy 
w szkole.

Człowiek dobrze wychowany zawsze ustąpi miejsce słabszemu.

To zdanie jest trudniejsze jak poprzednie.

Nie przyszedł do szkoły, dlatego że był chory.

Nie przyszedł do szkoły, dlatego bo był chory.

Moja mam jest lekarką i pracuje na pogotowiu.

Moi rodzice mają działkę 20 km pod Zakopanem.

Tata jest wykładowcą na uniwersytecie.

Uroczysty apel odbył się na hali sportowej.

Ubierz ten nowy płaszcz.

Rój komarów latał obok i nad stołem.

Nie Basi należało dać nagrodę, ale tobie!

Tylko trzy dni dzieli nas od wycieczki do Gdańska.

A

A

A

A

C

C

C

C

B

B

B

B

D

D

D

D



ZESTAW I. (3 pkt) 
Proszę zaznaczyć podpunkt, w którym znajduje się zalecana wymowa znajdujących się 
w nim wyrazów. Pochylony druk informuje, jak mówimy.

ZESTAW IV. (3 pkt) 
Jeżeli ktoś ma szczęście w życiu, mówimy, że jest urodzony

ZESTAW II. (3 pkt) 
Jeżeli przestrzegamy kogoś niekompetentnego przed konsekwencjami jego czynów, mówimy:
Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się

ZESTAW V. (3 pkt) 
Który związek wyrazowy nie pasuje do pozostałych?

ZESTAW III. (3 pkt) 
Pan Władek nie wydaje pieniędzy i mówi, że trzyma je na cięższe czasy. „W jakim kolorze” będzie 
godzina, kiedy sięgnie po nie?

ZESTAW VI. (3 pkt) 
O kimś, kto nie ma pieniędzy, lecz sprawia wrażenie osoby majętnej, mówimy

A

A
A

A

C

C
C

C

B

B
B

B

D

D
D

D

okienko – okienko; jeżeli – jeżeli;

okienko – okienko; jeżeli – jeżli;

nogę – nogie; lis – lys;

matkę – matkie; stolica – stolyca.

w korcu maku.

w kapuście.

w czepku.

w czapce.

na afisz.

bo stracisz.

bo źle trafisz.

bo się zagapisz.

Mieć olej w głowie.

Mieć głowę na karku.

Zmyć głowę.

Tęga głowa.

białym.

szarym.

czarnym.

czerwonym.

goły jak święty turecki.

goły jak święty grecki.

goły jak święty niemiecki.

goły jak na tureckim kazaniu.
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