
X REGIONALNY KONKURS JĘZYKOZNAWCZY 

„Z Norwidem ku poprawnej polszczyźnie” 

 

1. Zapisz poniższe wyrażenia za pomocą liczb: (5 pkt.) 

piętnastu żołnierzy  ……………………………………………. 

w latach dziewięćdziesiątych ……………………………………………. 

siedemnasty batalion  ……………………………………………. 

dwudziestoośmioletni  ……………………………………………. 

dziewiętnastowiecznym         …................................................................. 

 

2. Uzupełnij podane związki frazeologiczne: (3 pkt.) 

…………………… orzech do zgryzienia. 

…………………… by się uśmiał. 

Zmoknąć do …………………… nitki. 

 

3. Popraw zdania: (5 pkt.) 

Joanna bardzo długo ubierała płaszcz. 

………………………………………………………………………………………………. 

W tym przypadku idę po najmniejszej linii oporu. 

………………………………………………………………………………………………. 

Marek przybył na metę jako pierwszy. 

………………………………………………………………………………………………. 

Tranzakcja została prawidłowo zrealizowana. 

………………………………………………………………………………………………. 

Spójrz na tę pięknom cerkiew grekokatolicką. 

…………………………………………………………………………………….………… 

 

4. Zapisz poniższe wyrazy, używając form skróconych: (5 pkt.) 

zastępca  ………………………………….. 

profesor  ………………………………….. 

dowódca  ………………………………….. 

spółka  ………………………………….. 

osiedle  ………………………………….. 

 

 

5. Odmień przez przypadki: (3 pkt.) 

a) radia   b) forum   c) dworzanin 

M. ……………………... M. ……………………... M. ……………………... 

D. ……………………… D. ……………………… D. ……………………… 

C. ……………………… C. ……………………… C. ……………………… 

B. ……………………… B. ……………………… B. ……………………… 

N. ……………………… N. ……………………… N. ……………………… 

Msc. …………………… Msc. …………………… Msc. …………………… 

W. ……………………... W. ……………………... W. ……………………... 

 

6. Popraw błędy frazeologiczne: (5 pkt.) 

Wygląda jak zmokły bocian. 

………………………………………………………………………………………………. 

Znam ich jak łyse konie. 

………………………………………………………………………………………………. 

To był szczęśliwy splot okoliczności. 

………………………………………………………………………………………………. 



Takiego pracownika szukać przy świecy. 

………………………………………………………………………………………………. 

Kamil cieszy się złą opinią. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Jak nazywamy zapożyczenia z języka: (3 pkt.) 

angielskiego ………………………………….. 

niemieckiego ………………………………….. 

rosyjskiego ………………………………….. 

 

8. Odmień przez przypadki nazwisko Lato: (6 pkt.) 

M. Lato 

D. …………………………… 

C. …………………………… 

B. …………………………… 

N. …………………………… 

Msc. ………………………… 

W. …………………………... 

9. Rozwiń skróty: (5 pkt.) 

dra  ………………………………….. 

vs.  ………………………………….. 

itp.  ………………………………….. 

nr  ………………………………….. 

mies. ………………………………….. 

 

10. Zamień zapożyczenia rodzimymi odpowiednikami: (3 pkt.) 

Nie potrafię zdefiniować swoich uczuć. 

………………………………………………………………………………………………. 

Ta sukienka jest bardzo oldskulowa. 

…………………………………………………………………………….………………… 

Moje życie upływa lajtowo. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Wybierz prawidłową odpowiedź: (3 pkt.) 

 „cofać się do tyłu”, „fakt autentyczny” to: 

pleonazmy 

neologizmy 

„mądry i głupi”, „piękny i brzydki”: 

synonimy 

antonimy 

„ale”, „czy”, „i”: 

spójniki 

partykuły 

 

12. Odmień przez przypadki słowo tatowie: (6 pkt.) 

M. tatowie 

D. …………………………… 

C. …………………………… 

B. …………………………… 

N. …………………………… 

Msc. ………………………… 

W. …………………………... 



 

13. Wyjaśnij przedrostki: (3 pkt.) 

mini- ………………………………….. 

hiper- ………………………………….. 

a-  ………………………………….. 

 

14. Podaj antonimy: (5 pkt.) 

pochwała  ………………………………….. 

żywy  ………………………………….. 

suchy  ………………………………….. 

poprzednik ………………………………….. 

altruista  ………………………………….. 

 

15. Podaj synonimy: (5 pkt.) 

obieżyświat ………………………………….. 

piękny  ………………………………….. 

bogaty  ………………………………….. 

kolega  ………………………………….. 

książka  ………………………………….. 

 

16. Podaj eufemizmy: (5 pkt.) 

brzydki  ………………………………….. 

grupy  ………………………………….. 

kłamie  ………………………………….. 

umarł  ………………………………….. 

kochanka  ………………………………….. 

 

17. Dopisz stopień najwyższy do poniższych przymiotników: (5 pkt.) 

a) absurdalny 

b) mężny 

c) konformistyczny 

d) nagły 

e) początkowy 

 

18. Dopisz nazwy mieszkańców: (5 pkt.) 

a) Ruda Śląska 

b) Praga 

c) Moskwa 

d) Wilno 

e) Chełm 

 

19. Dopisz nazwy mieszkanek: (5 pkt.) 

a) Wybrzeże Kości Słoniowej 

b) Dania 

c) Indie 

d) Finlandia 

e) Mołdawia 

 

20. Zamień zapożyczenia na ich polskie odpowiedniki: (5 pkt.) 

a) żurnal 

b) jury 

c) ewaluacja 



d) e-book 

e) pecet 

 

21. Wyjaśnij pojęcia: (5 pkt.) 

a) etymologia 

b) tabu 

c) apasz 

d) priorytet 

e) alienacja 

 

22. Zamień wyrażenia młodzieżowe na słownictwo ogólnopolskie: (5 pkt.) 

a) Jasiek strzelił z buta do budy. 

b) Kumasz czaczę? 

c) Masz łeb jak sklep, ale półki puste. 

d) Ale suchar. 

e) 


