
XIII Konkurs Językoznawczy 

„Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie” 

Zadania należy rozwiązywać czarnym lub niebieskim długopisem. Odpowiedzi zapisane 

ołówkiem nie będą oceniane. 

1. Połącz słowa z ich synonimami 

a) Frywolny    1) przystosowanie się  

b) Asymilacja    2) androny 

c) Banialuki    3) lakoniczny 

d) Lapidarny    4) swawolny 

e) Kompatybilny   5) zgodny 

     

1. Przetłumacz/Wyjaśnij pojęcie: 

a) Ab ovo – 

 

b)  Vice versa –  
 

c) Post scriptum – 

  

d) Memento Mori – 
 

e) Ora et labora – 
 

f) Requiescat in pace – 
 

g) Omerta – 

 



1. Zapisz słownie liczebniki: 

a) 2016 rok – 

b) 843 kandydatów – 

c) 1,5 karafki – 

d) 11 IX – 

e) 2 IV – 

 

1. Odmień wyraz „sędzia” w liczbie pojedynczej i mnogiej, oraz 

nazwisko „Korwin-Mikke”, tylko w liczbie pojedynczej: 

 

M.     M.     M. 

D.     D.     D. 

C.     C.     C. 

B.     B.     B. 

N.     N.     N. 

Msc.     Msc.     Msc. 

W.     W.     W. 

5. Dokończ frazeologizmy: 

Nosił  wilk ………………………………………………………………………………………….. 

Do matki po koszule ………………………………………………………………………….. 

Gość  w dom …………………………………………………………………………………….. 

Wypić kielich …………………………………………………………………………………….. 

Każda pliszka …………………………………………………………………………………….. 

Dostać kurzej …………………………………………………………………………………… 

Siedzieć jak ………………………… pod ……………………………………………………… 

Kruk krukowi …………………………………………………………………………………….. 



Smalić ……………………………………………………………………………………………….. 

Serce mu bije jak ……………………………………………………….. dzwony 

Tak krawiec kraje ………………………………………………………………………………. 

Stawiać dolary przeciw ……………………………………………………………………… 

Na bezrybiu ………………………………………………………………………………………. 

Znać się na czymś jak ………………………….. na pieprzu 

Co na sercu to i na …………………………………………………… 

6. Podkreśl formę poprawną gramatycznie 

 Nie umiem rozwiązać tego rebusu/rebusa 

 Rozruszał/Rozruszył rękę ścierpniętą od pisania 

 Na rozstaju/rostaju dróg stoi dobry Bóg 

 Na straganie dziewczynka sprzedawała kronselkę/krąselkę 

 Ola pisnęła/pisła głośno z radości 

 Odsiewać ziarna od plewów/plew 

 Jutro będę jechał do Tych/Tychów 

 Nie jadam orzechów dlatego, bo/dlatego, że/bo jestem na nie uczulona 

 …natomiast cytaty umieszczamy w cudzysłowie/ cudzysłowiu/ cudzym 

słowie. 

 

6. Uzupełnij nazwy mieszkańców podanych krajów 

Etiopia -     - 

Irak  -     - 

Kirgistan -     - 

Kurdystan -     - 



Monako -     - 

Ruanda -     - 

Kreta -     - 

Lesotho -     - 

7. Określ pochodzenia zapożyczeń 

Kontener         Komisja 

Szekla          Dokument 

Fluid          Sojusz 

Krem          Czajnik 

Mandat          

      

8. Wybierz poprawny wariant odpowiedzi 

 Człowiek arbitralny: 

a) Osoba, która nie liczy się ze zdaniem innych i faktami, w trakcie 

wydawania opinii 

b) Osoba sprawiedliwa 

 Neofita to: 

a) Osoba, która niedawno przyjęła nową wiarę 

b) Osoba poszukująca nowości 

 Dysonans to: 

a) Sprzeczność, rozbieżność 

b) Zabieg językowy, polegający na używaniu naprzemiennie głosek 

dźwięcznych i bezdźwięcznych 

 



6.  Oto pary wyrazów podobnie brzmiących. Stwierdź, czy można je 

stosować zamiennie. 

 Komunistyczny, komunalny 

 Rodzynek, rodzynka 

 Ekspresywny, ekspresyjny 

 Kapitalistyczny, kapitalny 

 Reprezentacyjny, reprezentatywny 

 Publicystyczny, publiczny 

6.  Wyjaśnij frazeologiczmy 

Bunt prometejski – 

Jabłko niezgody – 

Powracać do Itaki – 

Pyrrusowe zwycięstwo – 

Wizja Kasandry – 

 
 

 


