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Ortografia 

1. Nie ma błędu w zapisie: 

a. na plebanii 

b. do Turbii 

c. w knieji 

d. wszystkie są poprawne 

 

 

Gramatyka 

2. Poprawna forma to: 

a. z tenisistkom 

b. z tenisistką 

c. przeciw tenisistką 

d. wszystkie są poprawne 

 

Frazeologia 

3. Szeleszczący argument to: 

a. przedstawiony na piśmie 

b. szeptany argument 

c. taki, który składa się z wielu objaśnień 

d. inaczej łapówka 

 

Wymowa 

4. Poprawnie zaznaczono akcentowaną sylabę w słowie: 

a. prawnicy 

b. muzykolog 

c. osiemset 

d. gimnazjum 

 

Interpunkcja 

5. Przecinek poprawnie postawiono w przykładzie: 

a. Był w szkole, a potem na meczu. 

b. To było między ósmą, a dziewiątą. 

c. Słoń, a sprawa polska 

d. We wszystkich przykładach 

 

Ortografia 

6. Nie ma błędu w wyrażeniu: 

a. dwie litry mleka 

b. porcja kisielu 

c. łyżka kaszy mannej 

d. wszystkie zapisy są poprawne 

 

Pochodzenie wyrazów  

7. Słowo pasjonat nie oznacza: 

a. człowieka porywczego 

b. domu wypoczynkowego 

c. człowieka z pasją 

d. żadnego z wymienionych 
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Grzeczność językowa 

8. Mail do profesora od studenta powinien zaczynać się: 

a. Panie Profesorze 

b. Profesorze, witam 

c. Szanowny Panie Profesorze 

d. Witam Pana Profesora 

 

Ortografia 

9. Człowiek mający nieco więcej niż 32 i pół roku to człowiek: 

a. ponad trzydziestodwuipółletni 

b. ponad trzydziesto dwu i pół letni 

c. ponad trzydziestodwu i pół-letni 

d. ponadtrzydziestodwuipółletni 

 

Gramatyka 

10. W zdaniu M. Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – 

wyraz gęsi jest: 

a. przymiotnikiem 

b. rzeczownikiem 

c. zaimkiem 

d. przyimkiem 

 

Znaczenie wyrazów 

11. Synonimami nie są wyrazy w parze: 

a. kafelki/flizy 

b. draska/potarka 

c. korkociąg/trybuszon 

d. w każdej parze są synonimy 

 

Nazwiska 

12. Poprawnie odmieniono nazwisko w przykładzie: 

a. Jan Gołąb – do Jana Gołąbia 

b. Jan Król – z Janem Król 

c. Jan Stępień – o Janie Stępniu 

d. Ewa Stanny – od Ewy Stannej 

 

Skróty i skrótowce 

13. Poprawne wyrażenie to: 

a. słodka pomarańcza 

b. biały winogron 

c. droga perfuma 

d. wszystkie wymienione 

 

Pochodzenie wyrazów  

14. Słowiańskie pochodzenie ma wyraz: 

a. ratusz 

b. bukiet 

c. nauka 

d. wszystkie wymienione 
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Interpunkcja 

15. Poprawnie postawiono przecinek w zdaniu 

a. Zdała, i to na szóstkę. 

b. Nie przyszła mimo, że chciała. 

c. Takie były okoliczności z powodu, których nie przyszła. 

d. We wszystkich zdaniach  

 

Wymowa 

16. Niepoprawna wymowa to: 

a. w paśmie 

b. w realiźmie 

c. pospieszny 

d. o tężyznie 

 

Grzeczność językowa 

17. Niepoprawnie o kimś z grona najlepszych powiemy: 

a. Był jednym z najlepszych. 

b. Należał do jednego z najlepszych. 

c. Zaliczał się do najlepszych. 

d. Wszystkie wersje są poprawne. 

 

Znaczenie wyrazów 

18. Atencja to inaczej: 

a. poważanie 

b. uwaga 

c. empatia 

d. pamięć 

 

Gramatyka 

19. Z mową zależną mamy do czynienia w zdaniu: 

a. Gdy pada deszcz, nie wychodzę z domu 

b. Krzyknął, że musimy wracać. 

c. Powiedziała nam o swoich planach. 

d. Nie wiedzieliśmy, co może się wydarzyć. 

 

Znaczenie wyrazów 

20. Inną część pomieszczenia niż pozostałe określa wyraz: 

a. powała 

b. sufit 

c. plafon 

d. polepa 

 

Grzeczność językowa 

21. Poprawne wyrażenie to: 

a. bardziej znakomitszy 

b. kondukt weselny 

c. kontynuować dalej 

d. Wszystkie są niepoprawne 
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ODPOWIEDZI: 

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

5. A 

6. B 

7. B 

8. C 

9. D 

10. A 

11. D 

12. C 

13. A 

14. C 

15. A 

16. D 

17. B 

18. A 

19. B 

20. D 

21. D 

 
 


