
III Szkolny Konkurs o Tytuł „Mistrza J�zyka Polskiego” 
 
Imi� i nazwisko ………………………………………………….           Klasa ……………… 
 
I. Podane w nazwiskach imiona i nazwiska wpisz w odpowiednich formach: 
1. Spytali�my prezesa (Renke)……………… o udział w zawodach sióstr (Tlałkówna)………. 
2. W radiu nadano wywiad z (Józef Waczków)………………………………………………… 
3. Bójka (Staszek Kocioł)……………………………………….. z (Janek Goł�b)……………. 
…………………. wstrz�sn�ła (Jurek Gał��)…………………………………………………... 
4. Pa�stwo (Biały)…………… zaprosili na wakacje swoich przyjaciół (Saloni)……………… 
II. Podane w nawiasach nazwy wpisz we wła�ciwych formach: 
1. Moja córka mieszka w (Jabłonna)…………………. , jej córka pochodzi z (Brzeg)………... 
a syn ma will� w (Stara Miłosna)……………………………………………………………….. 
2. Moja rodzina sp�dza lato nad (Muliczne)……………………………. i stamt�d wysyła 
pocztówki do ciotki z (Ko�skie)………………………………………………………………... 
3. W (Gorki)……………………. mo�na zobaczy� wiele zabytków. 
4. On cz�sto mówi o (Wysokie Mazowieckie)…………………………………………………. 
III. Utwórz �e�skie i m�skie nazwy mieszka�ców od podanych ni�ej nazw. Zwró� uwag� 
na pisowni� mał� i wielk� liter�: 
1. Augustów - …………………………………………………………………………………... 
2. Azja - ………………………………………………………………………………………… 
3. Kurpie - ……………………………………………………………………………………… 
4. Bartoszyce - ………………………………………………………………………………….. 
5. Słowenia - ………………………………………………………………………………….... 
6. Warmia - …………………………………………………………………………………….. 
7. Wiede� - ……………………………………………………………………………………... 
IV. Podane w nawiasach wyrazy wpisz w odpowiednich formach: 
1. (Ten ksi���)……………………………………………. nie mogli przyjecha�. 
2. Nie widz� ani jednej (kamea)………………… , ani jednej (orchidea)……………………… 
ani jednej (statua)……………………………………………………………………………….. 
3. Widz� dwie (kamea)………………., trzy (orchidea)…………………………. i cztery 
(statua)………………………… 
V. Popraw poni�sze zdania: 
1. Nie przesol tej zupy! 
………………………………………………………………………………………………… 
2. Z arbuza wyciekła soczysta mi��sz. 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Obejrzał kolekcje japo�skich wachlarzów. 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Nazwa firmy była umieszczona pod logiem. 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Szła na przedzie pochodu. 
………………………………………………………………………………………………… 
VI. Podane w nawiasach wyrazy wpisz w odpowiednich formach. Liczebniki zapisz 
słownie: 
1. Mogli�my usłysze� 2 (skrzypce)……………………………………………………………... 
2. Była dumna ze swoich 3 (niemowl�ta)………………………………………………………. 
3. 4 (drzwi)……………………………………….. pomalowano na czerwono. 
4. Wczoraj 22 (pies, szczeka�) ……………………………………………………... cały dzie�. 
5. Przymierzył 3 (spodnie)…………………………………………………………………….... 



VII. Podane ni�ej wyrazy obcego pochodzenia zast�p polskimi lub dawno w polszczy�nie 
przyswojonymi odpowiednikami:  
1. adekwatny - ………………………………………….... 
2. efektywny - …………………………………………… 
3. ekstremalny- …………………………………………… 
4. komponent - ……………………………………………. 
5. trend - …………………………………………………… 
VIII. Uzupełnij brakuj�ce człony przysłów podaj znaczenie przysłów: 
1. Zły to ptak, …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. …………………………………………………. garnki lepi�.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. ………………………………………….konia tuczy. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Na złodzieju …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. …………………………………………………………………….. zagl�da si� w z�by. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
IX. Podkre�l poprawne formy: 
1. rzuca� ko��mi – rzuca� ko�ciami 
2. du�a przer�bel – du�y przer�bel 
3. ta latoro�la – ta latoro�l 
4. dwaj premierowie- dwaj premierzy 
5. z łam gazet – z łamów gazet  
6. słodkie winogrono – słodki winogron 
7. wszyscy ministrowie – wszyscy ministrzy 
8. kilku pedofili – kilku pedofilów 
9. sto gramów – sto gram 
 
 
 
 
   


