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Czy znam język polski? 
Materiały pomocnicze dla uczniów przygotowujących się do szkolnego testu  

o języku polskim 

 

Część I – gramatyka i ortografia 

 

1. Rozstrzygnij, które formy wyróżnionych wyrazów są poprawne. W każdym zdaniu 

podkreśl właściwą formę. 

 

Na deser często jem pomarańcza / pomarańczę. 

Nie mogłem oglądać dwóch ostatnich meczów / meczy piłkarskich. 

Zapomniałem wziąść / wziąć z domu materiały na plastykę.  

Tytuły książek i czasopism zapisujemy w cudzysłowie / cudzysłowiu. 

Ten sweter / swetr  jest prześliczny! 

Pseudonimy pisz wielką literą / z wielkiej litery. 

W Tarnowie spada ilość mieszkańców / liczba mieszkańców. 

Ciężko / Trudno powiedzieć, ile to potrwa. 

Powiedz mi, co tam pisze / jest napisane, bo nie widzę. 

Poproszę półtora / półtorej kilo jabłek. 

Złap garnek za oba ucha / uszy! 

Pies z radości merda ogonem i strzyże uchami / uszami. 

 

2. Jak poprawnie zapisać datę? 

a) trzeci lipiec    b) trzeci lipca 

 

3. Która forma jest poprawna? 

Poszukam …………. prezentów 

a) jakiś     b) jakichś 

 

4. W jaki sposób odezwiemy się do kobiety, żeby zwrócić jej uwagę? 

a) Proszę pani…   b) Proszę panią… 

 

5. Która forma jest poprawna? 

a) adres zamieszkania   b) miejsce zamieszkania 

 

6. Której formy użyjesz w starannej polszczyźnie? 

Chcę namalować….. 

a) tę rzecz     b) tą rzecz 

 

7. Można zrobić coś kilka razy: 

a) pod rząd    b) z rzędu 

 

8.  Która forma jest poprawna: 

a) wymyślić    b) wymyśleć 
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9. Które wyrażenie jest poprawne? 

a) po linii najmniejszego oporu b) po najmniejszej linii oporu 

 

10. Jak brzmi liczba mnoga wyrazu kisiel? 

a) kiśle     b) kisiele 

 

11. Na którą sylabę od końca pada akcent w wyrazie pedagogika? 

a) na drugą    b) na trzecią 

 

12. Wyraz księgą jest w formie  

a) narzędnika liczby pojedynczej    b) celownika liczby mnogiej 

 

13. Która para wyrazów jest przykładem homofonów? 

a) buk, Bóg 

b) dobry, zły 

c) golf (auto), golf (ubranie) 

 

14. Wysiłek przynoszący oczekiwane rezultaty jest: 

a) efektywny   b) efektowny 

 

15. Należy światło: 

a) włanczać   b) włączać 

 

16. W którym zdaniu znajduje się błąd językowy? 

a) Do teatru ubiorę się w elegancką sukienkę. 

b) Do teatru ubiorę elegancką sukienkę. 

c) Do teatru włożę elegancką sukienkę. 

 

17. Który zapis daty jest niepoprawny? 

a) 14.02.2020 r. 

b) 14 II 2020 r. 

c) 14 luty 2020 r. 

d) 14 lutego 2020 r. 

 

18. Dopisz słownie właściwe formy liczebników podanych w nawiasach. 

a) Do finału konkursu zakwalifikowało się (5) ………………………… uczniów: (2) 

…………………… chłopców i (3) ……………………….. dziewczynki. 

b) Z powodu grypy dziś nie było w szkole (7) ……………………………. dzieci. 

c) W (4) ………………………… koszykach leży (6) ………………………………. 

szczeniąt, które przyszły na świat w (1.) ………………………….. tygodniu lutego. 

 

19. Dziecko wybiera się rano w pośpiechu do szkoły i nie może znaleźć buta. Jak poprawnie 

może powiedzieć o tym rodzicom? 

„Gdzieś zgubiłem…” 

a) jeden but     b) jednego buta 
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20. Dbając o poprawność językową, kierowca powie do mechanika:  

„To koło jest uszkodzone, proszę...” 

a) go wymienić     b) je wymienić 

 

21. Które zdanie z każdej pary zostało sformułowane poprawnie? 

I. a) Cofnij się, bo nie mogę przejść.  b) Cofnij się do tyłu, bo nie mogę przejść. 

II. a) Proszę kontynuować dalej…  b) Proszę kontynuować… 

 

22. Jak zgodnie z zasadami poprawności językowej dokończyć podane zdanie?  

„Oczko mu się odlepiło, temu…” 

a) misiowi     b) misiu 

 

23. Rozróżniamy liczbę mnogą i… 

a) pojedynczą      b) pojedyńczą. 

 

24. Jak poprawnie uzupełnić poniższe zdanie? 

„Uważaj! Chyba zaciął ci się ………… hamulec!” 

a) tylny     b) tylni 

 

25. Popraw błędy językowe w poniższych zdaniach.  

Wracając ze szkoły, zaczął padać deszcz.  

Idąc przez most, wiatr zerwał mi czapkę z głowy.  

Doszedłszy do przystanku, nadjechał autobus.  

Zbliżając się do domu, zaczęła się burza.  

 

26. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach. 

Tomek oddał (mnie / mi) .................. książkę. 

Przyjrzałam (tobie / ci) ................. się uważnie. 

Przyglądałam się (tobie / ci) ...................... . 

Przypomnę (tobie / ci) ..................... o tym jutro. 

Nie widziałam (jego / go) .................. od wczoraj. 

Oddam pieniądze (jemu / mu) .................., a nie (tobie, ci) ………………. . 

(Mnie / Mi) ................... się to podoba. 

(Ciebie / Cię) .................... posłuchają. 

(Tobie / Ci) .................. wierzę. 

Wcale (tobie / ci) ................... nie zazdroszczę. 

 

27. Jak brzmią pytania przysłówka? 

a) jaki?, jaka?, jakie? 

b) jak?, gdzie?, kiedy? 

c) komu?, czemu?, z kim?, z czym? 

 

28.  W którym punkcie znajduje się ciąg wyrazów ułożony w kolejności alfabetycznej? 

a) abażur, arbuz, awans 

b) wesołek, włosy, wierzba 

c) cebula, dom, burza 
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29. Przypadków rzeczownika jest: 

a) 7    b) 6   c) 8 

 

30.  Określ, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: 

Rzeczownik odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

 

31. Jaka jest poprawna forma czasownika wybuchnąć w rodzaju żeńskim w czasie przeszłym? 

a) wybuchła   b) wybuchnęła  c) obie są poprawne 

 

32. Jak mówimy poprawnie? 

a) w takim razie   b) w takim bądź razie 

 

33. Która forma jest poprawna? 

a) podać to w wątpliwość  b) poddać to w wątpliwość 

 

34. Jak poprawnie odczytasz datę? 

a) 12.03.2020 – dwunasty marzec dwutysięcznego dwudziestego roku 

b) 12.03.2020 – dwunasty marca dwa tysiące dwudziestego roku 

 

35. Jak powiesz prawidłowo? 

a) wysłać esemesa   b) wysłać esemes  c) obie formy są poprawne 

 

36. Wyraz zagrałbym występuje w : 

a) trybie przypuszczającym  b) trybie rozkazującym 

 

37. Drugi przypadek to: 

a) celownik    b) dopełniacz 

 

38.  Czerwony, zielony, niebieski to: 

a) rzeczowniki   b) przymiotniki. 

 

39. Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi formami podanych w nawiasach rzeczowników. 

 

W czasie wakacji poznałem czterech (Amerykanin) ………………………… . 

Znam jednego (warszawianin) ……………………………. . 

Kiedy mam problem, myślę o moich (przyjaciel) …………………………. , oni zawsze mi 

pomogą. 

Dekalog zawiera zasady postępowania ważne dla wszystkich (chrześcijanin) 

…………………………. . 

Czytam książkę o (Indianin) ……………………….., który nazywa się Winnetou.  

 

40. Która forma nazwiska jest poprawna? 

a) Dyplom dla Pawła Nowak   b) Dyplom dla Pawła Nowaka 

 

41. Która forma zapisu jest poprawna? 

a) Lata 70. XX wieku    b) Lata 70-te XX wieku 
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42. Czy znasz mieszkańców różnych krajów? Utwórz poprawne formy nazw mieszkańców 

państw w rodzaju męskim i w rodzaju żeńskim. 

Przykład: Polska – Polak, Polka 

Niemcy – ……………………………………………………. 

Czechy – ……………………………………………………. 

Dania – ……………………………………………………. 

Szwecja – ……………………………………………………. 

Włochy – ……………………………………………………. 

Litwa – ……………………………………………………. 

Norwegia – ……………………………………………………. 

 

43. Dokończ zdanie zgodnie z zasadami poprawności ortograficznej. 

„Wyobraź sobie, że ona ubiera się elegancko nie tylko od święta, ale też…” 

a) na co dzień   b) na codzień   c) nacodzień 

 

44. Zaznacz poprawną wersję. 

„Uspokój się i opowiedz mi wszystko…” 

a) po koleji     b) po kolei 

 

45. Tumany pyłu, czy śniegu możemy określić mianem k…..awa. W wyrazie tym należy 

napisać: 

a) ó, ż      b) u, rz 

c) ó, rz      d) u, ż 

 

46. Który zestaw jest poprawny? 

a)  na prawdę / napewno   b) naprawdę / na pewno 

 

47. Pomysł może być: 

a) oryginalny     b) orginalny 

 

48. Jaki powinien być poprawny zapis? 

a) Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. 

b) Gdy by kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 

 

49. W których wyrazach pisownię „ż” można uzasadnić? 

a) plaża     b) zagrożenie 

c) wróżka     d) twarożek 

 

50. W wyrazie dojrzały pisownię „rz” można uzasadnić tą samą szczegółową regułą 

ortograficzną, która została zastosowana w wyrazie  

a) wierzyć.      b) tworzyć.  

c) rzucać.      d) krzyczeć. 


