IX REGIONALNY KONKURS JĘZYKOZNAWCZY
„Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie”
1. Zamień zapożyczenia rodzimymi odpowiednikami: (3 pkt.)
a) Dokonam ewaluacji twojej pracy.
……………………………………………………………………………………………….
b) Dyrekcja realizuje monitoring pracy uczniów i nauczycieli.
……………………………………………………………………………………………….
c) Mój T-shirt jest za ciasny na ciebie.
……………………………………………………………………………………………….
2. Popraw zdania: (5 pkt.)
a) Młody młodzieniec pragnął zostać lekarzem.
……………………………………………………………………………………………….
b) Werter zmarł śmiercią samobójczą.
……………………………………………………………………………………………….
c) Proszę panią, czy mogę zgłosić nieprzygotowanie?
……………………………………………………………………………………………….
d) Purpurowy kolor ma znaczenie symboliczne.
……………………………………………………………………………………………….
e) Proszę przyjść w dniu jutrzejszym.
…………………………………………………………………………………….…………
3. Uzupełnij podane związki frazeologiczne: (3 pkt.)
a) Patrzeć jak…………………… na malowane ……………………
b) Woda…………………… uderza do ……………………
c) Dostać…………………… rozumu.
4. Wyjaśnij pojęcia: (5 pkt.)
a) androny………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
b) emanować……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
c) erudyta……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
d) konformizm………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
e) konkluzja…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

5. Kiedy stawiamy apostrof podczas odmiany nazwiska obcojęzycznego? (1 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
6. Wyjaśnij znaczenie przysłów: (3 pkt.)
a) Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
……………………………………………………………………………………………….
b) Psie głosy nie idą w niebiosy.
……………………………………………………………………………………………….
c) Głową muru nie przebijesz.
……………………………………………………………………………………………….
7. Podaj eufemizmy: (5 pkt.)
a) opasły
…………………………………..
b) flejtuch
…………………………………..
c) łamaga
…………………………………..
d) smród
…………………………………..
e) głupek
…………………………………..
8. Odmień przez przypadki: (3 pkt.)
a) kiwi
b) Wielkanoc
M. ……………………...
M. ……………………...
D. ………………………
D. ………………………
C. ………………………
C. ………………………
B. ………………………
B. ………………………
N. ………………………
N. ………………………
Msc. ……………………
Msc. ……………………
W. ……………………...
W. ……………………...
9. Dopisz nazwy mieszkańców: (5 pkt.)
a) Dania
…………………………………..
b) Finlandia
…………………………………..
c) Wybrzeże Kości Słoniowej…………………………
d) Łotwa
…………………………………..
e) Indie
…………………………………..
7. Wyjaśnij przedrostki: (3 pkt.)
a) eks…………………………………..
b) anty…………………………………..
c) mega…………………………………..

c) Zakopane
M. ……………………...
D. ………………………
C. ………………………
B. ………………………
N. ………………………
Msc. ……………………
W. ……………………...

11. Dopisz nazwy mieszkanek: (5 pkt.)
a) Londyn
…………………………………..
b) Moskwa
…………………………………..
c) Praga
…………………………………..
d) Wilno
…………………………………..
e) Warszawa
…………………………………..
12. Zakreśl poprawną odpowiedź (jedna lub dwie): (5 pkt.)
a) wziąć
czy
wziąść
b) postaci
czy
postacie
c) bohaterzy
czy
bohaterowie
d) pomarańcz
czy
pomarańcza
e) podkoszulek
czy
podkoszulka
13. Wstaw wyraz podany w nawiasie w poprawnej formie: (3 pkt.)
a) Tytuły piszemy zawsze w…………………………. (cudzysłów)
b) Nie lubię truskawkowego…………………………. (kisiel)
c) Jasiu, jak wrócisz ze szkoły…………………………. (wypłukać) wyprane ubrania.
14. Napisz, czy poniższe skróty zostały napisane poprawnie, jeśli nie, popraw je: (3 pkt.)
a) Dzisiaj nie ma dr House’a.
b) Sherlock chce założyć co (centralne ogrzewanie).
c) Mgr wiewiórka przewrócił się na schodach.
15. Podaj antonimy: (5 pkt.)
a) zmarły
…………………………………..
b) mokry
…………………………………..
c) nagana
…………………………………..
d) następca
…………………………………..
e) egoista
…………………………………..
16. Dopisz stopień najwyższy do poniższych przymiotników: (5 pkt.)
a) smutny
…………………………………..
b) doświadczony
…………………………………..
c) męski
…………………………………..
d) interesujący
…………………………………..
e) świetlisty
…………………………………..

17. Wybierz poprawny wariant odpowiedzi: (3 pkt.)


Retrospekcja to:
a) powrót do przeszłości
b) inspekcja rzeczy starych



Dywagacja to:
a) mówienie lub pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat
b) niszczenie, rujnowanie czegoś



Logistyka to:
a) logiczny sposób myślenia
b) ogół działalności i badań w jakiejś dziedzinie, planowanie i organizacja

18. Czy zdanie: „Co mi wyjdzie z języka polskiego na koniec roku?” jest poprawne?
Uzasadnij odpowiedź. (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
19. Wyrazy „dobry i zły”, „twardy i miękki” to: (1 pkt.)
a) neologizmy
b) kalki słowotwórcze
c) antonimy
20. Odmień przez przypadki nazwisko Sapieha: (6 pkt.)
M. Sapieha
D. ……………………………
C. ……………………………
B. ……………………………
N. ……………………………
Msc. …………………………
W. …………………………...
21. Ułóż zdania z wyrazami: apasz, absorbować, dementować. (3 pkt.)
a) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

22. Wyjaśnij, kiedy używamy „tą”, a kiedy „tę”. (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
23. Wyjaśnij, kiedy używamy „półtora”, a kiedy „półtorej”. (2 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
24. Zamień wyrażenia młodzieżowe na słownictwo ogólnopolskie: (4 pkt.)
a) nie czaję waszej beki
…………………………………………………………………………….…………………
b) zarombista coca-cola
…………………………………………………………………………….…………………
c) siajowy
…………………………………………………………………………….…………………
d) na relaksie
…………………………………………………………………………….…………………
25. Popraw błędy w poniższych zwrotach: (5 pkt.)
a) Jednoczymy się w imieniu całej Polski z narodem Japonii w bulu i nadzieji na pokonanie
skutków katastrofy.
…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………….…………………
b) Dziękuję za wiersze, które były dawką takiego pozytywizmu.
…………………………………………………………………………….…………………
c) Co ja pacze?
…………………………………………………………………………….…………………
d) W tym roku szkolnym nastąpi zaoszczenie w drugim semeszcze.
…………………………………………………………………………….…………………
e) Proszę nie spaźniać się na lekcje.
…………………………………………………………………………….…………………

max 90 pkt.

1. Przekonaj ludzi do stosowania środków bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
życiowych, jak np. jazda na rowerze czy praca na budowie.

2. Wykorzystując znane postacie artystów, ułóż mowę, której celem byłaby przestroga
przed zażywaniem narkotyków i innych środków odużających.

3. Przeprowadź wywiad z wybraną osobą spośród jurorów na temat jej ulubionego
rodzaju muzyki.

4. Przekonaj słuchaczy do czytania utworów literackich (beletrystyki) w odróżnieniu od
czytania programów telewizyjnych, reklam, zawartości stron internetowych.

5. Zwróć się z przemową do polityków i zaapeluj o uczciwość, sumienność, rzetelność w
ich codziennej pracy.

6. Opisz swoją wymarzoną podróż.

7. Przekonaj kolegów, że każdy człowiek może mieć swoje własne, odrębne poczucie
piękna.

8. Zaprezentuj swój kraj na międzynarodowym spotkaniu towarzyskim.

9. Przedstaw, z czym byłoby ci się najtrudniej rozstać, gdybyś nagle miał opuścić swoją
małą ojczyznę.

10. Scharakteryzuj jak się czujesz się w szkole, gdy jesteś niewyspany.

11. Podaj szkic wycieczki po Polsce lub regionie, na którą zabrałbyś (zabrałabyś)
przyjaciela
z zagranicy.

12. Spróbuj utożsamić się z wybranym przez siebie bohaterem literackim. Wypowiedz
się w jego imieniu na temat współczesnego świata.

13. Czy warto mieć hobby lub pasję? Powiedz dlaczego warto.

