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III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego
test finałowy
SZKOŁA PODSTAWOWA
GODŁO UCZESTNIKA:
Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Masz przed sobą test sprawdzający Twoją wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego
oraz życia i działalności Onufrego Kopczyńskiego.
Powyżej wpisz godło uczestnika otrzymane od przedstawiciela komisji konkursowej.
Pracując, uważnie czytaj wszystkie pytania. Rozwiązując zadania, pamiętaj,
że dla każdego z nich prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź, którą należy zaznaczyć
znakiem X. Jeśli uznasz, że się pomyliłaś/-łeś, błędną odpowiedź otocz kółkiem - O.
Pracę rozpocznij od uważnego przeczytania poniższego tekstu.
Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut. Powodzenia!

1) Sto lat temu w „Kurierze Warszawskim” ukazał się wiersz „Prośba” podpisany inicjałami
„S.M”. 2) Jego autorem był 19-letni uczeń łódzkiego gimnazjum Julian Tuwim.
3) Młody poeta stał się później jednym z największych polskich literatów XX wieku, a ten
rok jest poświęcony jego pamięci.
4) Julian Tuwim urodził się w 1894 r. w Łodzi, w rodzinie zasymilowanych Żydów.
5) Po debiucie poetyckim przeniósł się na studia do Warszawy, gdzie poznał innych
artystów młodego pokolenia: Antoniego Słonimskiego, Kazimierza Wierzyńskiego czy Jana
Lechonia. 6) Razem założyli grupę poetycką Skamander, która rozwijała się wraz
z niepodległym państwem polskim, stanowiąc jedno z najważniejszych zjawisk kultury
XX wieku.
7) Skamandryci odrzucili wizerunek poety-wieszcza, piszącego o sprawach wzniosłych
i poważnych. 8) Ich poezja była przeznaczona dla zwykłego człowieka, napisana prostym
językiem i poruszająca znane mu sprawy. 9) Tuwim, wyśmienity satyryk, wielokrotnie
w swojej twórczości zwracał się przeciw skrajnej prawicy, kultowi siły i rządom sanacji,
będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wzbudzających największe emocje autorów.
10) II wojnę światową Tuwim spędził na emigracji: we Francji, Rio de Janeiro i Nowym
Jorku. 11) W 1946 r. wrócił do kraju, gdzie dzięki lewicowym poglądom i poparciu
dla zbliżenia Polski do ZSRR został jednym z ulubionych twórców komunistycznej władzy.
12) Zmarł na zawał serca w 1953 r.
13) Spod pióra Tuwima wyszło ponad sto wierszy, a także liczne satyry, felietony,
czy teksty wykonywanych do dziś piosenek i skeczów kabaretowych. 14) Najbardziej
ambitnym artystycznym przedsięwzięciem były pisane w latach II wojny światowej
„Kwiaty polskie”, długi i niedokończony poemat dygresyjny. 15) Tuwim był również
jednym z najwybitniejszych polskich autorów dla dzieci, tworząc takie klasyczne pozycje
jak „Lokomotywa”, „Ptasie radio” czy „Słoń Trąbalski”.
www.poland.gov.pl
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CZĘŚĆ I – NAUKA O JĘZYKU
1) Wypowiedzenie 1. jest zdaniem:
a) złożonym
b) pojedynczym
c) wielokrotnie złożonym
2) W wypowiedzeniu 2. mamy do czynienia z orzeczeniem:
a) imiennym
b) czasownikowym
c) złożonym
3) Wypowiedzenie 6. zawiera:
a) trzy przymiotniki
b) cztery przymiotniki
c) pięć przymiotników
4) Najbardziej ambitnym artystycznym przedsięwzięciem były pisane w latach II wojny światowej
„Kwiaty polskie”, długi i niedokończony poemat dygresyjny. Które z poniższych zdań jest
prawidłowe?
a) Tytuł tekstu Tuwima zapisany jest w cudzysłowiu.
b) Tytuł tekstu Tuwima ujęty jest cudzysłowiem.
c) Tytuł teksu Tuwima zapisany jest z cudzysłowiem.
d) Tytuł tekstu Tuwima zapisany jest w cudzysłowie.
5) Podmiot domyślny występuje w wypowiedzeniu:
a) 12.
b) 13.
c) 14.
6) Które z poniższych stwierdzeń jest prawidłowe?
a) W każdym ze zdań powyższego tekstu można odnaleźć co najmniej jedną przydawkę.
b) Powyższy tekst zawiera co najmniej jedno zdanie bez przydawki.
7) Wypowiedzenie 10. zawiera:
a) dwa przyimki i jeden spójnik
b) dwa spójniki i jeden przyimek
c) dwa przyimki i dwa spójniki
8) W wypowiedzeniu 7. występują:
a) trzy przymiotniki
b) dwa przymiotniki i jeden imiesłów przymiotnikowy
c) dwa imiesłowy przymiotnikowe i jeden przymiotnik
d) trzy imiesłowy przymiotnikowe
9) W wypowiedzeniu 13. występuje liczebnik:
a) główny
b) porządkowy
c) zbiorowy
10) Liczebnik:
a) odmienia się przez przypadki
b) nie odmienia się
11) Pierwszy czasownik występujący w wypowiedzeniu 6. jest czasownikiem:
a) przechodnim
b) nieprzechodnim
12) Pierwszy wyraz występujący w wypowiedzeniu 7. podlega:
a) deklinacji
b) koniugacji
c) deklinacji i koniugacji
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13) Czasownik w wypowiedzeniu 1. występuje w:
a) stronie czynnej
b) stronie biernej
c) stronie zwrotnej
14) Rzeczownik będący podmiotem wypowiedzenia 8. jest rzeczownikiem:
a) własnym, nieosobowym, nieżywotnym
b) pospolitym, nieosobowym, nieżywotnym
c) pospolitym, osobowym, nieżywotnym
15) Celownik liczby mnogiej rzeczownika rodzaju nijakiego zawartego w wypowiedzeniu 2. brzmi:
a) autorom
b) uczniom
c) gimnazjom
16) Wyraz „literat” występuje w wypowiedzeniu 3. w formie:
a) N. l. poj.
b) B. l. mn.
c) D. l. mn.
17) Przymiotnik „duży” podlega stopniowaniu:
a) prostemu
b) złożonemu
c) nieregularnemu
18) Który z przymiotników z wypowiedzenia 15. nie stopniuje się?
a) wybitny
b) polski
c) wybitny i polski
19) Przymiotnik wraz z określanym rzeczownikiem tworzy związek:
a) zgody
b) rządu
c) przynależności
20) Ile zaimków znajduje się w wypowiedzeniu 3.?
a) 1
b) 2
c) 3
21) Julian Tuwim pochodzi z Łodzi. Wskaż nieprawidłowo zapisane zdanie.
a) Autor wiersza „Lokomotywa” jest łodzianinem.
b) Autor wiersza „Lokomotywa” jest Łodzianinem.
22) Skamandryci nie odrzucili wizerunku poety-wieszcza, piszącego o sprawach wzniosłych i
poważnych. Wypowiedzenie 7. zostało przeredagowane za pomocą:
a) zaimka
b) partykuły
c) przysłówka
d) imiesłowu
23) Powyższy tekst zawiera równoważniki zdania.
a) Jest to zdanie prawdziwe.
b) Jest to zdanie fałszywe.
24) Wyrazem podstawowym dla słowa „napisana” jest wyraz:
a) pisać
b) napisać
c) napis
25) Wyraz „Słonimski” składa się z:
a) 9 głosek
b) 8 głosek
c) 7 głosek
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26) Samogłoski w języku polskim są:
a) dźwięczne
b) bezdźwięczne
c) niektóre są dźwięczne, a niektóre bezdźwięczne
27) Do nieodmiennych części mowy należą:
a) przyimek, spójnik, wykrzyknik
b) przyimek, spójnik, zaimek
c) spójnik, przysłówek, liczebnik
28) Synonimem słowa „satyryk” nie jest:
a) humorysta
b) komik
c) solista

CZĘŚĆ II - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO
29) Onufry Kopczyński żył w latach:
a) 1713-1784
b) 1735-1817
c) 1745-1820
30) Miejsce urodzenia Onufrego
Kopczyńskiego to:
a) Czerniejewo
b) Wrześnica
c) Gniezno
31) Onufry Kopczyński nie był związany z:
a) Towarzystwem Ksiąg Elementarnych
b) Biblioteką Załuskich
c) Wydawnictwem Krakowskim
32) Onufry Kopczyński upowszechnił terminy
gramatyczne:
a) rzeczownik, przymiotnik, spójnik,
przecinek, dwukropek
b) podmiot, orzeczenie, przydawka,
dopełnienie, okolicznik
c) kropka, średnik, samogłoska
33) Onufry Kopczyński pisał wiersze w języku
polskim i:
a) rosyjskim
b) francuskim
c) łacińskim
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34) Jedną z głównych zasług Onufrego
Kopczyńskiego było:
a) uporządkowanie polskiej pisowni
b) stworzenie pierwszego słownika
terminów literackich
c) stworzenie słownika polsko-rosyjskiego
dotyczącego prawideł gramatycznych
35) Onufry Kopczyński nie był:
a) prowincjałem Pijarów
b) kardynałem
c) członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk
36) Onufry Kopczyński napisał podręczniki do
nauki gramatyki języka polskiego na
polecenie:
a) Komisji Edukacji Narodowej
b) Collegium Nobilium
c) Biblioteki Załuskich
37) Kiedy Onufry Kopczyński pracował nad
dziełami dotyczącymi gramatyki naszego
narodowego języka, język polski był pod
silnym wpływem:
a) języka łacińskiego i francuskiego
b) języka angielskiego
c) języka niemieckiego
38) Onufry Kopczyński był nazywany:
a) pierwszym prawodawcą języka polskiego
b) pierwszym księdzem, który wzorowo się
wypowiadał
c) pionierem nauki o literaturze

