
V Szkolny Konkurs o Tytuł „Mistrz Języka Polskiego” 

 
Imię i nazwisko …………….….                                                          Klasa………………. 

 

1. Ułóż zdania z podanymi niżej nazwami miast według wzoru. 

Wzór: Kraków – Częstochowa – Poznań ; 

Z Krakowa do Poznania pojadę˛ przez Częstochowę˛ . 

1) Ełk – Ostrów Mazowiecka – Radom 

..................................................................................................... 

2) Białystok – Skarżysko-Kamienna – Kielce 

..................................................................................................... 

3) Ustrzyki Dolne – Limanowa – Tychy 

..................................................................................................... 

4) Biłgoraj – Poniatowa – Konstancin-Jeziorna 

..................................................................................................... 

5) Głuchołazy – Wschowa – Łobez 

..................................................................................................... 

 

2. Podkreśl i popraw wszystkie znalezione w zdaniach błędy frazeologiczne. 

1) Kłopoty nie mogą trwać wiecznie – ważne, żeby nie zasypywać gruszek 

w popiele i w porę zacząć inwestować……………………………………………………….. 

2) Dobrotliwa ciotunia na nic nie zwracała uwagi, a na wszystkie jego 

dziwactwa patrzyła z przymrużonym okiem…………………………………………………… 

3) Tamte ambitne piosenki to już przeszłość – teraz chodzi o to, żeby dało 

się tańczyć przy tej muzyce, żeby łatwo wpadała do ucha……………………………………... 

4) Rok po rozwodzie ożenił się z Mańką, której i tak nikt nie chciał, więc 

poszedł po najmniejszej linii oporu…………………………………………………………….. 

5) Lepiej się nie odzywaj, bo to twoje gadanie zda się psu na buty. 

6) Znany krytyk filmowy przyznaje bez skrupułów, że do czystości, zwłaszcza 

osobistej, nie przywiązuje uwagi……………………………………………………………… 

7) Pytał się o ciebie jakiś... jak on miał na imię? Zaraz, zaraz... wisi mi to na 

końcu języka……………………………………………………………………………………. 

 

3. Utwórz przymiotniki od poniższych nazw geograficznych. 

1. Krosno - ………………………………        2. Legnica - …………………………………...  

3. Nowy Sącz - …………………………..        4. Golub-Dobrzyń - ………………………….. 

5. Koło - ……………………………………    6. Karpacz - …………………………………... 

7. Opoczno - …………………………………  8. Łobez - …………………………………….. 

9. Nowa Huta - ………………………………  10. Leszno - ………………………………….. 

 

4. Podane w nawiasach imiona i nazwiska postaw w odpowiednich formach. 

1. Posłuchamy teraz (Karel Mlady)………………………………………………. 

2. W ostatnim numerze tego miesięcznika można znaleźć wypowiedź o (Samuel 

Beckett)…………………………………………………… 

3. Współcześni teoretycy bajki są dalecy od przeceniania (La Fontaine). ……………………... 

4. Tegoroczne wybory zakończyły się zwycięstwem (Bob Dole). …………………………….. 

5. Każdy rozdział rozpoczyna się cytatem z (Voltaire)………………………… lub 

(Goethe)……………………………. 

 

 



5. Podaj formy stopnia równego poniższych przymiotników.  

Wzór: On jest stary. Oni są starzy. 

 

1. On jest hoży. Oni są………………………………… 

2. On jest płochy. Oni są………………………………… 

3. On jest lekki. Oni są………………………………… 

4. On jest tęgi. Oni są………………………………… 

5. On jest bystry. Oni są………………………………… 

6. On jest czuły. Oni są………………………………… 

7. On jest duży. Oni są………………………………… 

 

6. Wpisz w odpowiednich formach wyrazy podane w nawiasach. Liczebniki zapisz 

słownie. W ćwiczeniu nie występują liczebniki porządkowe. 

1. W domu (być ; 5 ; schody)…………………………………………………………………… 

2. Nie wziął 2 (skrzypce)……………………………………………………………………….. 

3. Nie nakarmił 51 (kocię)……………………………………………………………………… 

4. Zatrzymał się na 2 (światła)…………………………………………………………………. 

5. Był na 25 (imieniny)…………………………………………………………………………. 

6. Nie słyszy na (oboje ; ucho)………………………………………………………………….. 

7. Zależało mu na 1591 (kocię)………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Do podanych niżej wyrazów dopisz odpowiednie formy. 

1. margrabia (Ms.lp.)…………………………………………. 

2. mirra (Ms. lp.)……………………………………………….. 

3. źrebię (D. lm.) ………………………………………………. 

4. kocię (N. lp.)………………………………………………… 

5. sędzia (Ms. lp.)……………………………………………… 

6. maść (M. lm.)………………………………………………… 

7. pacholę (Ms. lp.)…………………………………………… 

8. mokka (Ms. lp.)……………………………………………… 

9. szympans (M. lm.)…………………………………………… 

10 krosno (D. lm.)……………………………………………..... 

 


