
XI Regionalny Konkurs Językoznawczy 
„Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”

1.Nazwij zapożyczenia:
a) język rosyjski : 
b) język łaciński:  
c) język niemiecki:

2. Wybierz poprawną formę 

a)Aeroplan – areoplan

b)Karnister – kanister

c)Swetr – sweter

d)Zachrystia – zakrystia

e)Badminton – badmington

f)Tylne koło – tylnie koło

g)Opracowują – opracowywują

h)Pomarańcz – pomarańcza     (kolor)

1.Dopisz antonimy 

a)Wada –

b)Bałaganić –

c)Mokro –

d) Szybko –

e) Wieczność –

1.Wyjaśnij podane słowa
a)  dementować –

b)  retrospekcja  -

       5.   „kontynuować dalej” i „tylko i wyłącznie” to 
            a) tautologia 
            b) hiperbola  
            c) oksymoron

      6.  Wypisz poprawne  formy
         a) Tytuł piszemy zawsze w …….........……...... (cudzysłów)
         b) W warszawskim …................... (getto) zginęło  wielu Żydów.
         c) Nie lubię cytrynowego ….................... (kisiel)



         d) Z okazji …................................  (juwenalia) odbędzie się koncert znanego
zespołu.
         e) Jasiu, jak wrócisz ze szkoły, …............................. (wypłukać) wyprane 
ubrania!
        
7.  Przedstaw znaczenie wybranych frazeologizmów:
a) nić Ariadny – 
b) wyrok Salomonowy – 
c) cicha woda –

8. Podaj nazwę mieszkańca danego miasta:
a) Giżycko – 
b) Chełmno – 
c) Lublin – 
d) Pułtusk – 
e) Zakopane – 
f) Tarnobrzeg -  

9.  Odmień przez przypadki 
a) Tylko w liczbie pojedynczej:
Ksiądz                                                     Książę

M. M.

D. D.

C. C.

B. B.

N. N.

Ms. Ms.

W. W.

b) W liczbie pojedynczej i mnogiej

        Muzeum
    l.poj. l.mn.

M.

D.

C.

B.

N.

Ms.



W.

      

  Kakao

l.poj. l.mn.

M.

D.

C.

B.

N.

Ms.

W.

10. Wyrażenia „sucha woda” i „czarny śnieg, to:

a) oksymorony

b) antonimy

c) pleonazmy

11. Sprawdź poprawność zdań; w przypadku błędu,  popraw zdanie:

a) Coś tam pisze, ale nie wiem co. –

b) Czy mógłbyś wziąść tego długopisa? –

c) Proszę panią do tańca. –

d) Nie widziałaś jakiś butów.–

e) Cofnij się dwa kroki do tyłu. –

f) Strasznie podoba mi się ta bluzka. –

g) Lubię trenować na hali. –

12. Wybierz poprawną formę:

a) Dziś jest 1 czerwca/1 czerwiec

b) Jest mi na prawdę/ naprawdę przykro

c) W tym zdaniu zwrot „po prostu”/ „poprostu” jest zbędny.  

d) Jutro wyruszamy z powrotem/ spowrotem



e)  Na pewno/ Napewno wyjadę w tym roku na wakacje

13. Dokończ przysłowia:

a) Panu Bogu świeczkę  ….......................................................................

b) ….......................................................................... garnki lepią

c) ….........................................................................................do tej samej rzeki

d) Kto późno przychodzi….....................................................................

e) Z dużej chmury …...............................................................................

f) Tonący ……….....................................................................................

g) Głodnemu zawsze…...........................................................................

14. Odpowiedz na pytania związane z frazeologizmami

a) Co robi ręka ręce według przysłowia 

- karci -myje -głaszcze

b) Na bezrybiu i …….. ryba

- rak -krab - ślimak

c) Co przenosi góry?

- odwaga -mądrość -wiara

d) Co jeździ na pstrym koniu

- łaska pańska -łaska boska - łaska 
Pana

e) Pies szczeka, ……. Jedzie dalej

- karawana -wóz -karoca

f) Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota ……

- ryba -sadło - słonina

g) Na kim czapka gore?

- na policjancie -na złodzieju - na 
bogatym

h) Robić coś na pół ….

- dzwonka -gwizdka -serio



i) Gdzie według przysłowia nie należy kłaść palca

- między drzwi - na futrynę - do nosa

j) Komu zawsze wiatr w oczy wieje

–biednemu -smutnemu -ubogiemu

k) Co w oczy kole?

- kłamstwo -prawda - oszustwo

l) Czego doczeka się świeczka?

-ranka -wieczora -nocy

m) Co kogo dolega, o tym rad:

- śpiewa - mówi - gada

n) Pożyczył ….. do Częstochowy

- butów -pieniędzy - bogactw

o) Obudzić się z ….. w nocniku:

- nogą -uchem -ręką

15. Wymienione wyrazy dopasuj do podanych znaczeń

Kosmologia, antyk, genealogia, spekulacja, antropomorfizm, heros, sakralny 
,inspirować

Przypisywanie bogom cech ludzkich –

Starożytna cywilizacja i kultura grecko rzymska –

Rodowód, pochodzenie –

Półbóg, bohater –

Nauka o budowie wszechświata jako (całość )-

Dociekanie abstrakcyjne, teoretyczne –

Związany z kultem religii –

Podsuwać myśli ,pomysły, dawać natchnienie-

16. Słowo „androny” oznacza:

a) wafle  b) staropolska forma andrzejek c) brednie, banialuki

17. Słowo „abnegacja” oznacza:



a) wyrzeczenie się czegoś b) krasowienie c) negowanie 
czegoś  

18. Słowo „apercypować” oznacza:

a) błędnie coś postrzegać b) uświadamiać sobie coś c) uczestniczyć w
czymś mimo woli

…./85 p.


