
KONKURS

MISTRZ POPRAWNOŚCI FORMY

Regulamin konkursu:

1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas gimnazjalnych
od I-III.

2. Nauczyciele języka polskiego typują po 5 osób z każdej
klasy( uczniów, którzy nie popełniają błędów
językowych).

3. Uczniowie rozwiązują pisemnie test językowy.
4. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce uzyskują te osoby,

które otrzymają najwięcej punktów.
5. Na teście podana jest punktacja do każdego zadania.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe.
7. Czas pisania- 50 min.



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

Mistrz poprawnej formy

I Każde z poniższych zdań zawiera błąd językowy. Spróbuj te błędy poprawić.

1. Kupiłem pełny komplet znaczków polskich o tematyce malarskiej.

2. Była długa kolejka za biletami.

3. Kiedy przeglądałem gazetę, rzuciło mi się w oczy ogłoszenie.

4. Australijczycy nie potrafili zatrzymać piłkę.

5. Jurek ma zawsze własne zdanie i opinię.

7. Kup szczotkę od butów. 7 pkt.

II Podane wyrazy brzmią identycznie, ale różnią się pisownią. Wstaw je w
odpowiednie wykropkowane miejsca.

1. Kucharz………..smaczną zupę, ale najpierw…………do niej wszystkie
produkty.

2. Posiadał wspaniały ……….. ducha. Posiadał wspaniałego …………
myśliwskiego.

3. Chciałbym ……….. rasowego kota. Chciałbym ……….. zamienić w
złoto.

4. Trafił mnie ……….. , gdy zobaczyłem te znaki. Trafił na właściwy
………… , gdy zobaczył te znaki.

5. Podziwiał ………… pracujących robotników. Wpatrywał się ……….. w
pracujących robotników.

6. …………. o tym rozniosła się natychmiast. Muszę …….. cię natychmiast.
7. ………… zatańczył zawadiacko……………… .



8. Czy miasto …………. Ma w herbie okrycie głowy zwane ……….?
9. Piękna ………… na koniu stanęła nad brzegiem wspaniałej…………. .
10. Potężny ……….. dźwigał na swych ramionach kulę ziemską. W tym

……….. zawarte są szczegółowe mapy wszystkich kontynentów.
10 pkt.

Chełm, hełm Amazonka, amazonka
mieć, miedź Atlas, atlas
wieść, wieźć tępo, tempo
warzy, waży szlag, szlak
hart, chart Mazur, mazur

III W zdaniach popraw błędne formy wyrazów.

1. Kupiłam kilogram szmalcu do smażenia pączków.

2. Mama pieliła w ogródku warzywa.

3. Po jeziorze pływał młody łabądź.

4. Moja siostra nie lubi kakaa.

5. Kupiłam mamie na imieniny puszysty swetr.

6. Nasza drużyna odniosła porażkę w tym meczu.

7. Krzan ma dużo witamin.

8. Muszę powziąść ważną decyzję.

9. Stanęłem oczarowany tym widokiem.

10.Od zachodu wiał silny wiater.
10 pkt.


