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IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego 
KLUCZ ODPOWIEDZI 
test etapu szkolnego 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Schemat punktowania i klucz odpowiedzi 

Nr 

zadania 

Oczekiwana odpowiedź Zasady 

przyznawania 

punktów 

Punktacja 

1. rzeczowniki: 

pianista – M. l.poj. r.m. 

etiudy – B. l.mn. r.ż. 

słuchaczy – B. l.mn. r.m. 

nastrój – B. l.poj. r.m. 

entuzjazmem – N. l.poj. r.m. 

widowni – Msc. l.poj. r.ż. 

matka – M. l.poj. r.ż. 

ludzie – M. l.mn. r.m. 

spacerach – Msc. l.mn. r.m. 

przymiotniki: 

efektowne – B. l.mn. r.niemos. 

pogodny – B. poj. r.m. 

ogromnym – N. l.poj. r.m. 

 

przyznajemy 1 

punkt za 

poprawne 

określenie formy 

każdego 

rzeczownika i 

przymiotnika, 

jeśli brakuje 

chociaż jednej 

informacji, np. o 

rodzaju – 0 p. 

0-12 

2.  czasownik os.  l. cz. t. r. 

lecieliby 3. mn

. 

- przyp. mos. 

opowiadam 1. poj. ter. ozn. - 

zatrzymaj 

się 

2. poj. - rozk. - 

będą 

śpiewały 

3. mn

. 

przy. ozn. niemos. 

przyznajemy 1 

punkt za 

poprawne 

określenie formy 

każdego 

czasownika 

(wypełnienie 

wszystkich pól w 

0-5 
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przyniosłeś 2. poj. prze. ozn. m. 
 

tabeli) 

3. Piękne etiudy były grane przez Chopina. 

Wirtuoz został nagrodzony przez słuchaczy 

gromkimi brawami. 

 

przyznajemy 1 

punkt za 

przekształcenie 

zdania  

0-2 

4. przykładowo przekształcone zdania: 

Artysta przerwał występ, ponieważ zepsuł się sprzęt 

nagłaśniający. 

Gdy skończył się   spektakl, widzowie poszli do 

szatni. 

Podkreślone podmioty i orzeczenia w zdaniach 

pojedynczych (artysta przerwał, widzowie poszli) 

przyznajemy 1 

punkt za 

poprawne 

przekształcenie 

zdania i 1 punkt 

za wskazanie w  

zdaniu 

pojedynczym i 

odpowiadającym 

mu zdaniu 

złożonym 

podmiotów i 

orzeczeń 

0-4 

5. podkreślenie wyrazów: 

do świetlicy 

w cudzysłowie 

przynajmniej 

dworze 

lecie 

przyznajemy po 

jednym punkcie 

za każdy 

właściwy wybór 

0-5 

6. bezbłędna odmiana przez przypadki rzeczownika 

gałązka, poprawne wypisanie oboczności tematu 

oraz tematów obocznych, oddzielenie tematu od 

końcówki 
  
M. gałązk-a   gałązki-i 
D. gałązki-i   gałązek-Ø 
C. gałązc-e    gałązk-om 
B. gałązk-ę   gałązki-i 
N. gałązk-ą  gałązk-ami 
Msc.gałązc-e   gałązk-ach 
W.gałązk-o   gałązki-i 
 
 

( tematy: gałązk-: gałązki-: gałązc-: gałązek- 

oboczności tematu: k: ki: c: oraz zero 

morfologiczne: e , e ruchome) 

przyznajemy po 

jednym punkcie 

za:  

-bezbłędną 

odmianę przez 

przypadki 

rzeczownika 

gałązka w liczbie 

pojedynczej i 

mnogiej, 

-poprawne 

wypisanie 

oboczności 

tematu, 

-poprawne 

wypisanie 

tematów 

obocznych, 

- oddzielenie 

tematu od 

końcówki 

 

0-4 

7. Podział na litery i głoski 

 

przyznajemy 1 

punkt za 

0-4 
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podział na głoski: p-o-wi-ę-k-sz-e-ni-e, ch-o-r-o-

wi-i-t-y, t-ch-ó-rz-li-i-w-y, cz-t-e-r-dzi-e-ś-ci-i 

podział na litery: każda litera powinna być 

zapisana oddzielnie 

podzielenie 

każdego wyrazu 

w prawidłowy 

sposób na litery i 

głoski 

8.  przy brzegu, przyrostek –ny, g:ż 

mały, przyrostek –utki, ł:l 

nieść, przedrostek przy- 

kielich, przyrostek -ek, ch:sz 

 

przyznajemy 2 

punkty  za 

dokonanie 

poprawnej 

analizy 

słowotwórczej 

każdego wyrazu 

zgodnie z 

poleceniem, 1 

punkt, jeśli 

brakuje jednej 

informacji 

(nazwy 

formantu, 

oddzielonego 

formantu, 

oboczności albo 

wyrazu 

podstawowego) 

0-8 

9. pięcioro 

dwiema 

czterech 

trojgu 

przyznajemy 1 

punkt za każdy 

wyraz 

0-4 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

ładny, ładniejszy, najładniejszy – stopniowanie 

regularne, proste 

słony, bardziej słony, najbardziej słony – 

stopniowanie opisowe 

dobry, lepszy, najlepszy – stopniowanie 

nieregularne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-4 
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11.  Prawidłowo narysowany wykres, nazwane części 

zdania. 

 

powrót – podmiot gramatyczny 

był marzeniem – orzeczenie imienne  

szybki – przydawka 

największym – przydawka 

emigrantów – przydawka 

wszystkich – przydawka 

do ojczyzny – przydawka 

ukochanej - przydawka 

 

 

 

 

Przyznajemy 2 

punkty za 

narysowanie 

wykresu, 2 

punkty za 

prawidłowe 

określenie 

wszystkich 

części zdania 

(jeden błąd w 

nazwach części 

zdania – 1 punkt, 

dwa błędy – 0 

punktów) 

 

0-4 

Ogółem: 56 

Jeżeli uczeń udzieli innej niż sugerowana w kluczu, prawidłowej odpowiedzi, wówczas 

przyznajemy punkty zgodnie ze schematem punktowania. 

Uzyskanie 42  punktów gwarantuje udział w finale. 

 
 

 

 

 
 


