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II Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. Onufrego Kopczyńskiego
test etapu szkolnego
GIMNAZJUM
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test sprawdzający Twoje umiejętności i wiedzę z zakresu gramatyki
języka polskiego.
Pracując, uważnie czytaj treść poleceń. W zadaniach testowych prawidłowe odpowiedzi
podkreśl. Błędne zaznacz kółkiem.
Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut.
Powodzenia!
Uważnie przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
Nie wie, kiedy zasnęła. Chciała tylko przez chwilę pomyśleć, zrozumieć, co się stało,
znaleźć sobie jakieś miejsce w tym nowym -starym świecie. Świecie bez Szymona. Zwinąć się w
kłębek, by nie być. I przyszedł do niej ten sen. Jeździła na łyżwach. Bez wysiłku sunęła po żółtej
tafli. Był wieczór, pomarańczowe, sodowe światło zalewało lodowisko, wyrywając brunatnej nocy
mały skrawek przestrzeni. Odwróciła się i znów zobaczyła tamtego chłopaka. Uśmiechał się,
zbliżając do niej. Pomyślała: „Zaraz się przewrócę! Przecież ja nie umiem...". Ale on był tuż obok.
Objął ją wpół. Znów poczuła się bezpieczna.
Gdy Linka wchodzi do salonu, Bunia, tyłem do niej, siedzi przy stole, wypisując kartki
świąteczne. Drżącą ręką, uważnie jak pierwszoklasistka, stawia literę za literą, zastanawiając się
nad każdym słowem.
- Zupełnie odzwyczaiłam się od pisania - mówi, choć Linka dałaby głowę, że Bunia
nie mogła jej słyszeć. - Moje litery wyglądają jak porażone prądem - żartuje. - Usiądziesz przy
mnie?
Linka ziewa przeciągle za jej plecami. Wie, że to by się starszej pani nie podobało.
(Małgorzata Gutowska-Adamczyk „Niebieskie nitki”)

1. Wypowiedź Buni to przykład:
a) mowy zależnej,
b) mowy niezależnej,
c) dialogu,
d) żadna odpowiedź nie jest poprawna.
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2. Pierwsze zdanie powyższego tekstu to:
a) zdanie współrzędnie złożone,
b) zdanie pojedyncze,
c) zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu,
d) zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym dopełnieniowym.
3. Z drugiego akapitu wypisz imiesłowowe równoważniki zdań.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. W słowie bezpieczna zachodzi:
a) udźwięcznienie postępowe,
b) ubezdźwięcznienie postępowe,
c) udźwięcznienie wsteczne,
d) ubezdźwięcznienie wsteczne.
5. W słowie przestrzeni jest:
a) 11 głosek,
b) 8 głosek,
c) 10 głosek,
d) 9 głosek.
6. W odmianie rzeczownika sen występują:
a) 2 tematy oboczne,
b) 3 tematy oboczne,
c) 4 tematy oboczne,
d) 1 temat oboczny.
7. Wypisz oboczności tematowe, występujące podczas odmiany rzeczownika sen:
…………………………………………………………………………………………………
8. Wyrywając to:
a) imiesłów przysłówkowy współczesny,
b) imiesłów przysłówkowy uprzedni,
c) imiesłów przymiotnikowy czynny,
d) imiesłów przymiotnikowy bierny.
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9. Prawda czy fałsz?
a) W ostatnim akapicie nie ma imiesłowowego równoważnika zdania

P

F

b) Pierwszy akapit kończy się zdaniem pojedynczym nierozwiniętym.

P

F

c) Drżącą to wyraz dźwiękonaśladowczy.

P

F

d) W słowie przyszedł zachodzi ubezdźwięcznienie.

P

F

e) Czasownik wyglądają ma rodzaj męskoosobowy.

P

F

f) W słowie tamtego jest jedna głoska nosowa.

P

F

10. Z pierwszego wypowiedzenia drugiego akapitu wypisz wyrazy pochodne i dopisz
wyrazy, od których zostały utworzone.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. W ostatnim zdaniu występują:
a) dwa spójniki,
b) dwa zaimki,
c) dwie partykuły,
d) dwa czasowniki.
12. W zdaniu: Bez wysiłku sunęła po żółtej tafli. występuje:
a) podmiot logiczny,
b) podmiot domyślny,
c) podmiot gramatyczny,
d) podmiot szeregowy.
13. Od czasownika objął utwórz imiesłów i nazwij go.
…………………………………………………………………………………………………
14. Przymiotnik sodowe podlega stopniowaniu:
a) prostemu,
b) nieregularnemu,
c) nie stopniuje się,
d) opisowemu.
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15. W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu występuje:
a) związek zgody,
b) związek rządy,
c) związek wyłączności,
d) związek przynależności.
16. W akapicie drugim występują:
a) 1 przysłówek,
b) 2 przysłówki,
c) 3 przysłówki,
d) 4 przysłówki.
17. Inka zwraca się do babci: Buniu! W wyniku jakiego procesu słowotwórczego
powstał ten wyraz ? Podaj nazwę tego procesu.
…………………………………………………………………………………………………
18. Narysuj wykres wypowiedzenia: Gdy Linka wchodzi do salonu, Bunia, tyłem do niej,
siedzi przy stole, wypisując kartki świąteczne. Nazwij to wypowiedzenie, a następnie
dokładnie nazwij wypowiedzenia składowe.
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