Ogólnopolski Konkurs Mój polski

Poniżej przedstawimy przykładowe testy. Stopień trudności pytań będzie uzależniony od grupy
wiekowej.
Niektóre pytania dotyczą fragmentów tekstu, które uczniowie otrzymają razem z testem.

KLASA 4
Pytania od 1. do 6. dotyczą fragmentu tekstu - René Goscinny Mikołajek.
1. Narratorem fragmentu jest
A. mama Mikołajka.
B. Mikołajek.
C. brat Mikołajka.
D. Ananiasz.
2. Akcja fragmentu toczy się
A. w domu Mikołajka i w restauracji.
B. w domu Mikołajka i w domu Ananiasza.
C. w drodze na podwieczorek i w domu Ananiasza.
D. na basenie i w domu Mikołajka.
3. Z fragmentu wynika, że
A. Mikołajek z reguły słuchał mamy.
B. Mikołajek nie słuchał mamy.
C. Mikołajek nie chciał bawić się z kolegami.
D. Mikołajek nie lubił się kąpać.
4. Ananiasza można rozpoznać po tym, że
A. często broi z chłopakami.
B. nosi okulary.
C. lubi się bić.
D. świetnie pływa.
5. Z tekstu wynika, że
A. Mikołajek lubił wizyty u Ananiasza.
B. Ananiasz był pupilkiem nauczycielki.
C. Ananiasz był dobrym kumplem.
D. Mikołajek szykował się na ślub kuzynki.
6. Mikołajek szedł do Ananiasza, bo mama chciała, aby jej syn
A. też został pupilkiem pani nauczycielki.
B. ubrał marynarskie ubranko.
C. nie poszedł na basen.
D. brał przykład z wzorowego ucznia.
7. Gdzie jest zdrobnienie?
A. marynarskie ubranko
B. jedwabna koszula
C. twój przyjaciel
D. kuzynka Elwira
8. Zaprasowane w kanty są zazwyczaj

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A. swetry.
B. krawaty.
C. spodnie.
D. marynarki.
Słowo broić oznacza
A. psocić.
B. głośno krzyczeć.
C. układać klocki.
D. strzelać z procy.
Które wyjaśnienie słów: być dobrze ułożonym nie zgadza się z jego znaczeniem?
A. być dobrze wychowanym
B. być dobrze zbudowanym
C. wiedzieć, jak się należy zachowywać
D. być kulturalnym
W zdaniu: …nie miałem ochoty (…) brać z niego przykładu podkreślony wyraz występuje w
A. dopełniaczu.
B. celowniku.
C. bierniku.
D. wołaczu.
W zdaniu: Mama kazała mi się wykąpać, uczesać, włożyć niebieskie marynarskie ubranko…
występują:
A. 2 przymiotniki, 1 czasownik.
B. 3 bezokoliczniki, 2 spójniki.
C. 2 rzeczowniki, 1 przydawka.
D. 2 rzeczowniki, 1 orzeczenie.
W zdaniu: Byłem ubrany jak na ślub mojej kuzynki… nie występują:
A. porównanie, przydawka.
B. orzeczenie, rzeczowniki.
C. przenośnia, przydawki.
D. zaimek, rzeczowniki.
W którym wyrazie występuje 5 sylab?
A. powiedziała
B. pieszczoszek
C. podwieczorek
D. rozchorowałem
Ja zresztą zawsze słucham mamy… W tym zdaniu
A. są podmiot i orzeczenie.
B. jest orzeczenie, ale brak podmiotu.
C. są 2 orzeczenia.
D. brak orzeczenia, ale jest podmiot domyślny.
W którym wyrazie ż wymienia się na g?
A. włożyć
B. pieniężny
C. skarżypyta
D. obrażać

KLASA 7
Pytania od 1. do 6. dotyczą fragmentu tekstu - Henryk Sienkiewicz Quo vadis.
1. Utwór, z którego pochodzi fragment, jest
A. powieścią obyczajową.
B. powieścią historyczną.
C. reportażem.
D. powieścią fantasy.
2. Akcja „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza toczy się:
A. w królestwie Ligów.
B. w Rzymie.
C. na Zatybrzu.
D. w Ostrianum.
3. Z tekstu wynika, że Ursus
A. należy do służby Chilona.
B. może wzbudzać zaufanie.
C. służy u cezara.
D. jest gladiatorem.
4. Narratorem w cytowanym fragmencie jest
A. narrator trzecioosobowy.
B. obserwator opisanego wydarzenia.
C. Chilo.
D. Ursus.
5. Określ wyznanie religijne bohaterów.
A. Chilo – politeizm; Ursus – monoteizm
B. Chilo – ateizm; Ursus – chrześcijaństwo
C. Chilo – chrześcijaństwo; Ursus – chrześcijaństwo
D. Chilo – politeizm; Ursus – wierzenia starożytnych Rzymian.
6. Z powyższego fragmentu wynika, że
A. Kroton zginął z rąk Ursusa.
B. Ursus chronił Winicjusza.
C. Chilo jest wierny nauce Chrystusa.
D. Winicjusz od dawna przebywa na Zatybrzu.
7. Wypowiedzenie: Nie kłam, stary człowieku, albowiem dziś byłeś z Winicjuszem na Ostrianum
i pod naszą bramą. to zdanie
A. wielokrotnie złożone.
B. złożone (dwukrotnie).
C. współrzędnie złożone.
D. pojedyncze rozwinięte.
8. W zdaniu : Chilonowi wróciła zupełnie odwaga. występują:
A. podmiot gramatyczny, orzeczenie czasownikowe, przydawka.
B. podmiot logiczny, orzeczenie czasownikowe, dopełnienie.
C. podmiot gramatyczny, orzeczenie imienne, przydawka.
D. podmiot gramatyczny, orzeczenie czasownikowe, dopełnienie.
9. Wdzieję tylko płaszcz jeszcze nieco cieplejszy i kaptur, aby mnie nie poznali niewolnicy tej
dzielnicy (…) Jaki to jest rodzaj zdania?
A. zd. złoż. z okolicznikowym przyczyny
B. zd. złoż. z okolicznikowym celu
C. zd. wielokrotnie złożone
D. zd. złoż. z okolicznikowym warunku

10. Wskaż jedną rodzinę wyrazów.
A. wyniosły, zarozumiały
B. wolny, wolność
C. człowiek, ludzie
D. moje, twoje
11. W zdaniu: Odnaleźć kogoś w Rzymie nie było łatwo… występują części mowy:
A. partykuła, bezokolicznik, wyrażenie przyimkowe.
B. orzeczenie imienne, zaimek, bezokolicznik.
C. bezokolicznik, podmiot, wyrażenie przyimkowe.
D. partykuła, przyimek, zaimek wskazujący.
12. Wskaż cytat z archaizmem.
A. …patrzy na niego jak na człowieka zupełnie obcego…
B. …nabrawszy więc nieco ducha…
C. …zali przyjaciel mój, szlachetny Winicjusz…
D. …często on jeszcze słucha podszeptów złego ducha…
13. Antonimem wyrazu brawurowy nie jest
A. asekurancki.
B. płochliwy.
C. niebezpieczny.
D. niekarkołomny
14. Który z wyrazów nie jest imiesłowem?
A. spuchnięty
B. wyśmienity
C. wydrążony
D. pomiarkowawszy
15. Wskaż bezbłędnie zapisany ciąg.
A. wesprzeć; 6 grudnia obchodzimy Mikołajki.
B. sciemnić; Albo wybiorę się w góry, albo pojadę nad morze.
C. paryżanka; Słonecznego, jesiennego dnia wybraliśmy się na spacer.
D. wezbrał; Przyjął do pracy Skawińskiego, uczciwego, dzielnego Polaka.
16. Frazeologizm Włos komuś z głowy nie spadnie oznacza, że
A. ktoś potrafi dbać o własne interesy/sprawy.
B. ktoś jest całkowicie bezpieczny.
C. ktoś się o kogoś boi.
D. ktoś potrafi dochować tajemnic.

