PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE
Podstawowa i Gimnazjum
ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 0(22) 841 28 76
www.warszawa.pijarzy.pl; e-mail: szkolywarszawa@pijarzy.pl
korespondencja konkursowa: pijarski.konkurs.gramatyczny@gmail.com

II Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. Onufrego Kopczyńskiego
test etapu szkolnego
SZKOŁA PODSTAWOWA
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test sprawdzający Twoje umiejętności i wiedzę z zakresu gramatyki języka
polskiego. Pracując, uważnie czytaj wszystkie teksty i ćwiczenia.
Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut. Powodzenia!

1. Dopisz formy mianownika liczby mnogiej do następujących wyrażeń:
 wybitny uczony- ..........................................................................................................
 mistrz ślusarski- ...........................................................................................................
2. Podkreśl rzeczowniki nieżywotne pospolite. Określ ich formę.
Najmilej wspominam nasz pobyt na Mazurach. ..............................................................
Pływaliśmy żaglówką po Karaibach. .................................................................................
Zewsząd rozlegało się brzęczenie komarów. ...................................................................
3. Przekształć zdania, zastępując wyrażenia przyimkowe przysłówkami.
 Pracowaliśmy z ochotą.
.....................................................................................................................................
 Mieszkam w pobliżu szkoły.
.....................................................................................................................................
4. Określ osobę, liczbę, rodzaj i tryb podanych czasowników:
 marzyłem-....................................................................................................................
 grałaś- ..........................................................................................................................
 pobiegli- .......................................................................................................................
 chciałybyśmy- ..............................................................................................................
 będzie płakało- ............................................................................................................
5. Do podanych czasowników dopisz ich formy trybu przypuszczającego w tej samej
osobie, liczbie i rodzaju.
 śpiewałyście- ...............................................................................................................
 rysowaliśmy-................................................................................................................
 pisałem- .......................................................................................................................
6. Przekształć konstrukcję zdań z czynnej na bierną.
 Saperzy zbudują most pontonowy.
...........................................................................................................................................
 Samochód wyprzedził rowerzystów.
...........................................................................................................................................
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7. Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki oznaczające czynności, a od
przymiotników rzeczowniki oznaczające cechy.
 mówić- ........................................................................................................................
 prosić- .........................................................................................................................
 mądry- ........................................................................................................................
 leniwy- ........................................................................................................................
8. W podanych zdaniach podkreśl liczebniki, a następnie określ ich typ.
 Dwoje dzieci bawiło się na podwórku. .......................................................................
 Janek był drugi na mecie. ...........................................................................................
 Adam kupił pół chleba. ...............................................................................................
9. Dokonaj analizy słowotwórczej podanych wyrazów, uzupełniając tabelę.
wyraz podstawowy
wyraz pochodny
formant
nazwa formantu
kalendarzyk
przeczytać
dobroć
nadmorski
10. Podkreśl podmioty, a następnie określ, jakimi częściami mowy są one wyrażone.
 Trafiła kosa na kamień. ...............................................................................................
 Wiódł ślepy kulawego. ...............................................................................................
 Tańczyć jest przyjemnie. ............................................................................................
 Jutro jest radosne. ......................................................................................................
11. Jaki typ podmiotu występuje w podanym przysłowiu: Mierzył do wrony, a trafił w krowę.
..........................................................................................................................................
12. W podanych zdaniach podkreśl orzeczenia.
Na środku raju zasadził Bóg drzewo wiadomości dobrego i złego. Jabłka tego drzewa
były piękniejsze od innych.
Anna Kamieńska Książka nad książkami
13. Przekształć orzeczenia czasownikowe na orzeczenia imienne o podobnym znaczeniu.
Zapisz nowoutworzone zdania.
 Pan Grzegorz maluje piękne obrazy.
......................................................................................................................................
 Kolega ma wspaniałą kolekcję płyt.
......................................................................................................................................
 Sąsiad będzie naprawiał samochody.
......................................................................................................................................
14. Nazwij rodzaj każdego wypowiedzenia:
Szpaki hałasowały. ............................................................................................................
Hałaśliwe szpaki szukały gniazd. ......................................................................................
Hałasowanie szpaków. .....................................................................................................
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15. Do podanych przyimków dopisz rzeczowniki w odpowiednim przypadku. Tak powstałe
wyrażenia przyimkowe wpisz w odpowiednie miejsca.
PRZYIMKI: w, ku, z, przed, dla, między, do
 dopełniacz- .................................................................................................................
 celownik- ....................................................................................................................
 narzędnik- ...................................................................................................................
 miejscownik- ...............................................................................................................
16. Uzupełnij przysłowia odpowiednimi zaimkami:
 ……………………..pan, …………………kram.
 Nie wszystko złoto, ………………. się świeci.
 ………………..Kuba Bogu, ………….Bóg Kubie.
 ……………….sieje wiatr, ……………..zbiera burzę.
17. Zakreśl dobrą odpowiedź.
A) Litera to:
 inaczej głoska.
 dźwięk mowy ludzkiej.
 jeden z elementów wyrazu.
 graficzny odpowiednik głoski.
B) Wyraz przyjaciel zawiera
 2 samogłoski.
 3 samogłoski.
 4 samogłoski.
 5 samogłosek.
C) Wyraz obywatelstwo składa się z:
 6 sylab.
 5 sylab.
 4 sylab.
 3 sylab.
D) Wszystkie spółgłoski są bezdźwięczne w wyrazie:
 portret.
 brzeg.
 fosa.
 wóz.
E) Wszystkie spółgłoski są miękkie w wyrazie:
 sieć.
 ćma.
 ciasto.
 cieśnina.
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F) Formant to:
 końcówka wyrazu zmieniająca się w czasie odmiany.
 cząstka słowotwórcza tworząca nowy wyraz.
 pewna forma gramatyczna wyrazu.
 podstawa słowotwórcza.
G) Wyrazem podstawowym dla wyrazu malarski jest:
 malarz.
 malarka.
 malować.
 malowanie.
H) Wyraz napisać utworzono za pomocą:
 przyrostka.
 przedrostka.
 formantu zerowego.
 wyraz ten nie zawiera żadnego formantu.
I) Wykrzyknik w wypowiedzeniu O zgrozo! jest znakiem interpunkcyjnym wskazującym
na:
 rozkaz.
 emocje.
 życzenie.
 polecenie.
J) Wypowiedzenie Czyż jednak w końcu reklama z tą wielką sztuką nie wygrywa? jest:
 zdaniem złożonym pytającym.
 zdaniem pojedynczym pytającym.
 równoważnikiem zdania pytającego.
 zdaniem pojedynczym oznajmującym.
K) Przysłówek, przyimek, partykuła, spójnik występują kolejno w szeregu:
 wysoko, przy, chyba, ponieważ
 właśnie, więc, w, dzisiaj
 nie, na, wcześnie, oraz
 dobrze, no, gdyż, pod
18. Narysuj wykres podanego zdania. Nazwij części zdania.
Po południu nad morzem pojawiły się ciemne, deszczowe chmury.
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