
IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego 

test etapu szkolnego 

GIMNAZJUM 

 
Droga Uczennico! Drogi Uczniu! 

Masz przed sobą test sprawdzający Twoje umiejętności i wiedzę z zakresu gramatyki języka 

polskiego.  

Pracując, uważnie czytaj treść poleceń. W zadaniach testowych prawidłowe odpowiedzi zaznacz 

krzyżykiem X. Błędnie udzielone zaznacz kółkiem. 

Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut.  

Powodzenia! 
 

1. Przepisz zdania, zastępując przysłówki wyrażeniami przyimkowymi o tym samym   

    znaczeniu. (3 p.) 

    Bartek mieszka blisko stacji benzynowej. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    Bezzwłocznie muszę pojechać do szpitala. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    Moja starsza siostra zawsze postępuje rozważnie. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Od podanych czasowników utwórz imiesłowy przysłówkowe współczesne. (4 p.) 

    rysuję - …………….    mówię - …………..    oglądam - ……………   znam - ………….. 

3. Od podanych czasowników utwórz imiesłowy przysłówkowe uprzednie. (4 p.) 

    posprzątałem  - ……………………..      spadłem - …………………….. 

    poszedłem - ………………………...      wróciłem - ……………………. 

4. Przepisz podane zdania, zastępując czasowniki niedokonane dokonanymi. (2 p.) 

    Wieczorem zaczynał padać śnieg z deszczem. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

    Podróżni szybko wsiadali do wagonów metra. 

    ……………………………………………………………………………………………………… 

5. Który zestaw zawiera wyrazy niebędące przyimkami? (1 p.) 

    a) w, obok, za 

    b) koło, nad, pod 

    c) bo, tylko, więc 

    d) bez, z, ku 

6. Następujące wyrazy podziel na głoski: (2 p.) 

    mieszkanie - ………………………………… winogrona - ……………………………………… 
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7. Zmianę sposobu wymówienia głoski pod wpływem głoski sąsiedniej nazywamy: (1 p.) 

    a) uproszczeniem, 

    b) upodobnieniem, 

    c) intonacją. 

8. Ze względu na układ wiązadeł głosowych głoski dzielimy na: (1 p.) 

    a) ustne i nosowe, 

    b) dźwięczne i bezdźwięczne, 

    c) samogłoski i spółgłoski. 

9. Upodobnienia dzielimy na: (1 p.) 

    a) międzywyrazowe,  

    b) wewnątrzwyrazowe, 

    c) wszystkie wymienione. 

10. W wyrazie  rzeczy występują: (1 p.) 

    a) 4 głoski i 6 liter, 

    b) 6 głosek i 4 litery, 

    c) 4 głoski i 4 litery. 

11. Szereg zawierający tylko głoski nosowe to:  (1 p.) 

    a) b, d, g, m, 

    b) ę, ą, m, n, 

    c) p, t, k, m. 

12. Wypisz i nazwij wszystkie części zdania: W zimowe wieczory chętnie czytam powieści  

      kryminalne. (7 p.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

13. Podkreśl zdania podrzędne i nazwij je. (7 p.) 

Kto jest syty, ten głodnego nie zrozumie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zobaczyłem ją w chwili, kiedy wchodziła do sklepu. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Poprosiłem rodziców, żeby kupili mi nowe narty. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Małe dzieci biegały tam, gdzie rosło dużo kwiatów. 

………………………………………………………………………………………………………… 



Gdy się ochłodziło, mogłem wreszcie założyć nowe buty. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pożyczyłem koledze zeszyty, aby uzupełnił zaległości. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Chociaż dużo trenował, nie zdobył żadnego medalu. 

………………………………………………………………………………………………………… 

14. Związek główny to — wskaż prawidłową odpowiedź: (1 p.) 

    a)  związek podmiotu z orzeczeniem, 

    b)  związek dwu pierwszych wyrazów w zdaniu,  

    c)  związek rzeczowników własnych (pisanych wielką literą), 

    d)  nie ma takiego związku w nauce o języku.  

15. Zdobyliśmy wiele szczytów, ale nie udało nam się zdobyć Tarnicy. Powyższe wypowiedzenie    

     to: (1 p.) 

    a) zdanie pojedyncze, 

    b) zdanie złożone podrzędnie, 

    c) zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym, 

    d) zdanie złożone współrzędnie. 

16. Marudny na wszystko narzeka. W podanym zdaniu podmiot został wyrażony: (1 p.) 

    a) imiesłowem przymiotnikowym, 

    b) przymiotnikiem w funkcji rzeczownika, 

    c) bezokolicznikiem, 

    d) rzeczownikiem. 

17. Dopisz wyrazy podstawowe do podanych wyrazów pochodnych. (3 p.) 

    spawacz - …………………… starzec - …..........................  podzamcze - ………………………... 

18. Z podanych wyrazów pochodnych wypisz formanty i nazwij je. (3 p.) 

    starszy  - ………………………………………………………… 

    najstarszy - …………………………………………….………... 

    dźwig - …………………………………………………….……. 

19. Wyrazy powstałe ze skrótów wyrazowych to …………………………………………… (1 p.) 

20. Nowe wyrazy utworzone od wyrazów już istniejących za pomocą odpowiednich    

      formantów to ……………………………………………………………………………. . (1 p.) 

21. Przez nadanie już istniejącym wyrazom nowych znaczeń powstają      

     ……………………………………………………..……… .   (1 p.) 

22. Wyraz utworzony przez pisarza lub poetę w celu użycia go w konkretnym dziele  

      literackim to ......................................................................................................…………  (1 p.) 

23. Wyrazy zaczerpnięte z języków obcych to ……………………………………...………. (1 p.) 

 



24. Określ typy podanych wyrazów złożonych. (3 p.) 

     grzybobranie - ……………………………………………… 

     karygodny - ………………………………………………… 

     Stare Miasto - ……………………………………………… 

25. Wyraz najmłodszy w stosunku do wyrazu młody jest: (1 p.) 

     a) wyrazem pochodnym                          b) wyrazem pokrewnym 

     c) synonimem                                          d) antonimem 

26. Wyróżnione wyrazy zastąp przysłówkami o podobnym znaczeniu. (5 p.) 

     zamknięty na cztery spusty - …………………………………………. 

     zrozumieć piąte przez dziesiąte - ……………………………….……. 

     rosnąć jak na drożdżach - ……………………………………………. 

     bać się czegoś jak ognia - ……………………………………………. 

     czekać z założonymi rękami - ………………………………………… 

27. Do podanych wyrazów dopisz synonimy. (4 p.) 

     umorusany - …………………………….               sprostować - ………………………………… 

     męka - …………………………………..               arogancko - …………………………………. 

28. Do podanych wyrazów dopisz antonimy. (4 p.) 

      skandalicznie - …………………..…………         bazgrać - …………………………………….. 

      zrujnować - ………………………………...         wahać się - …………………………………... 

30. Wyjaśnij współczesne znaczenie mitologizmów. (2 p.) 

     męki Tantala - …………………………………………………………………………………...… 

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

      paniczny strach - ………………………………………………………………………………….. 

31. Uzupełnij powiedzenia i przysłowia brakującymi wyrazami. (5 p.) 

      Siedzieć jak ………….. pod miotłą. 

      Jak ……….. Bogu, tak Bóg …………. . 

      Spaść z  ………………..  pod rynnę. 

      …………………… jaskółka wiosny nie czyni. 

      Gdzie drwa …………….., tam …………… lecą. 

32. Do podanych przymiotników dopisz ich formy męskoosobowe. (4 p.) 

      dobry -  ………………………                        duży - …………………..……… 

      szybki - ………………………                        wybredny - ……………………. 

      

     

      

 


