
TEST JĘZYKOZNAWCZY 2008 
(do rozwiązania)  

 
 
 
I Popraw zdania: (5 p) 

1. Młody młodzieniec pragnął stać się lekarzem.(2p) 
2. Werter zmarł śmiercią samobójczą. (1p) 
3. Jola z Bartkiem poszła na długi spacer. (1p) 
4. Proszę panią, czy mogę zgłosić nieprzygotowanie? (1p) 
 

 
II Odmień wyrazy w liczbie pojedynczej: (5p) 

1. kisiel 
2. Wereszczakówna 
3. mieszczanin 
4. Białystok 
5. kot Maciej 

 
III Wstaw wyrazy (ci, tobie, mi, mnie, tę) w zdaniach: (5p) 

1. Powiem ( ……..), dlaczego to zrobię. (1p) 
2. Dam ją (……..). (1p) 
3. (……) się to należy. (1p) 
4. Zaśpiewaj (…….) (…….) piosenkę. (2p) 
 

IV Podkreśl przymiotniki niestopniowalne- jedną kreską i przymiotniki stopniowane 
nieregularnie- dwiema kreskami. (5p) 

słaby, miły, gorący, szklany, chory, błękitny, drewniany, zły, zepsuty 
 

  
V Wyjaśnij pojęcie paronimów. (1p) 
 
VI Wpisz paronimy w odpowiednie miejsca: (5p) 

1. pierwszorzędny/ pierwszorzędowy 
Ela zakupiła (……..) sprzęt grający. 
2. podniosły/ wyniosły 
Felek od zawsze był (……). 
3. meliczny/ melodyjny 
Ten tekst liryczny ma charakter (……). 
4. flirtować/ filtrować 
Dobrze jest (……) wodę. 
5. efekt/ afekt 
Józef K. zabił w (…..) 

 
VII  Napisz 5 związków frazeologicznych z wyrazem „kot”. (5p) 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 
5. ………………………………………………. 



 
VIII Jak powiesz zamiast sformułowania „widzę dziecko”: (1p) 

A. widzę go 
B. widzę jego 
C. widzę je 
D. Wszystkie formy są poprawne. 

 
IX Zaznacz poprawne zakończenie zdania: Mieszkają razem z ojcem, matką i … (1p) 

A. obu rodzeństwem 
B. obojgiem rodzeństwa 
C. oboje rodzeństwem 
D. obojgiem rodzeństwem 

 
 
X Dokończ przysłowie: Gość w dom: (1p) 

A. a gospodarza nie ma 
B. Bóg w dom 
C. a ja sam 
D. kobyłka u płota 
 
 

XI Kiedy licho nie śpi, dobrze jest: (1p) 
A. mieć się na baczności 
B. śnić o niebieskich migdałach 
C. bawić się w najlepsze 
D. zapomnieć o bożym świecie 

 
 
XII W którym zdaniu ukrył się błąd? (1p) 

A. Żartowaliśmy przed i po obiedzie. 
B. Żartowaliśmy przed obiadem i po nim. 
C. Żartowaliśmy przed obiadem i po jego zjedzeniu. 
D. Wszystkie zdania są poprawne. 

 
 
XIII Gdzie ukrył się błąd? Spróbuj go poprawić. (5p) 

A. dziurka od klucza. 
B. pastylki na grypę 
C. uderzyłem się w skrzynkę 
D. mieszkam na ulicy południowej 
E. książki do pierwszej klasy 
F. syrop na kaszel 
G. adres zamieszkania 
H. fakt autentyczny 
I. okulary słoneczne 
J. preparat przeciw owadom 

 
 
 
 



XIV Dopisz liczbę mnogą  do wyrazów: (5p) 
A. inżynier 
B. szewc 
C. profesor 
D. prawnuk 
E. szlachcic 

 
 
XV Wybierz i podkreśl formę poprawną: (10p) 

żołądź/ żołędź 
łabądź/ łabędź 
ta goleń/ ten goleń 
ta rodzynka/ ten rodzynek 
sweter/ sweter 
pomarańcz/ pomarańcza 
podkoszulek/ podkoszulka 
ta opus/ ten opus 
ta torbiel/ ten torbiel 
ta gardziel/ ten gardziel 
 
 

XVI Liczby zastąp wyrazami, a rzeczownik w nawiasie postaw w odpowiedniej formie. (5p) 
20 (dzieci) narzędnik: 
121 (słonie) dopełniacz: 
3 (rodzice) miejscownik: 
2 (grabie) mianownik: 
5 (kurczęta) dopełniacz: 

 
 
XVII Podane zdania przekształć w równoważniki zdań bądź wypowiedzenia z 
imiesłowowymi równoważnikami zdań. (5p) 

1. Czy Zosia jest w domu? 
2. Za godzinę odjeżdża pociąg. 
3. Adela zawładnęła domem. 
4. Paweł łowił ryby i czytał książkę. 
5. Dyrektor zamachnął się, więc zdmuchnął świeczkę. 

 
 

XVIII Dopisz formę dopełniacza l. poj. do wyrazów: (5p) 
1. poezja 
2. epopeja 
3. kwestia 
4. linia 
5. racja 

 
 
 
 
 
 



XIX Ułóż 5 logicznych określeń do wyrazu „kampania”. (5p) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

XX Która forma jest poprawna? (5p) 
masielniczka/ maselniczka 
karnister/ kanister 
pościelać/ pościelić 
babington/ badminton 
włączamy/ włanczamy 
 
 

XXI Napisz formę dopełniaczową wyrazów: (1p) 
wsza- 
mysz- 
 
 

XXII Jaką częścią mowy jest podkreślony wyraz w zdaniu: (1p) 
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. 

 
 

XXIII Która forma jest poprawna : pierwsza, druga czy obie? (10p) 
1. wypłucz / wypłukaj 
2. studiuje w akademii / studiuje na akademii 
3. strajk w uniwersytecie / strajk na uniwersytecie 
4. zebranie w auli / zebranie na auli 
5. pracuje w hucie / pracuje na hucie 
6. bunt wobec wojny / bunt przeciwko wojnie 
7. zdanżać do szkoły / zdążać do szkoły 
8. przyglądam się Krakowowi / przyglądam się Krakowu 
9. Piotrek ma ogromne możliwości / potencjał możliwości 
10. ta brew/ ta brwia 

  
 
XXIV Popraw zdania. (5p) 

1. Nie widziałem Bruna od dwóch tygodni. 
2. Ta kontrola nie przypadła mi do gustu. 
3. Kasia siedziała na tylnim siedzeniu.  
4. Piotrek nie potrafił wymyśleć sensownego wytłumaczenia. 
5. Bardzo polubiłem tą postać baśniową. 

 
 
 
 
 
 
 



XXV Zamień zapożyczenia bądź kalki odpowiednikami  polskimi: (2p) 
1. -Ten T-shirt jest dla mnie odpowiedni 

            -Dokładnie 
 

2. –Mój menager bardzo się stara. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   


