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I ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JĘZYKOWY 2012/2013
Konkurs językowy dla uczniów szkół gimnazjalnych- II etap
Przeczytaj uważnie wszystkie zadania. W zadaniach zamkniętych wybierz poprawną
odpowiedź i zaznacz ją. W zadaniach otwartych zapisz odpowiedź w wyznaczonym
miejscu. POWODZENIA!!!
Zad. 1. Zapożyczenie enigmatyczny oznacza:

(0-1)

a. zagadkowy, tajemniczy,
b. gadatliwy, lubiący plotkować,
c. przelotny, przemijający.
Zad.2. W podanych związkach frazeologicznych zmieniono nazwy owadów. Przywróć
frazeologizmom ich właściwą postać.
a. cięty jak mucha
Odpowiedź:………………………………………..

(0-1)

b. mole chodzą komuś po plecach
Odpowiedź:………………………………………..

(0-1)

Zad. 3. W biurze rzeczy znalezionych znajdują się następujące przedmioty:
gogle, tipsy, hantle, skaner, bałałajka, sztanga, chip, eyeliner, bandżo, steper, laptop,
mascara, kobza, modem, make-up, okaryna.
Po odbiór swoich rzeczy przyszli: sportowiec i modelka. Okazało się, że do każdego z
nich należą cztery przedmioty. Zdecyduj, które.
a. sportowiec -………………………………………………………………………………………………(0-1)
b. modelka - ………………………………………………………………………………………………… (0-1)
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Zad. 4. Zaznacz zdanie poprawne pod względem logicznym i językowym.

(0-1)

a. Pisarka ta należy do jednej z najlepszych w Polsce.
b. Pisarka ta należy do jednych z najlepszych w Polsce.
c. Pisarka ta należy do najlepszych w Polsce.
d. Pisarka ta należy do najbardziej lepszych w Polsce.
Zad. 5. W zdaniu: Dom towarowy został wczoraj otwarty orzeczenie ma formę strony:
a. czynnej,

(0-1)

b. biernej,
c. zwrotnej.
Zad. 6. W podanych zdaniach użyto niewłaściwych określeń. Z jakimi wyrazami je
pomylono? Popraw znalezione błędy.
a. Nigdy nie widziałem, żeby pies mógł aż tyle zjeść, ale z niego żarłacz!
Odpowiedź: ……………………………………………………………………

(0-1)

a. Tylko sarenki nie udało nam się pogłaskać – chociaż staraliśmy się jej nie
przestraszyć, okazała się bardzo płocha.
Odpowiedź: ……………………………………………………………………
Zad. 7. Wyrazem pokrewnym wyrazowi omszały jest:
a. mszyca,
b. mech,
c. mucha,
d. żaden z wymienionych.

(0-1)
(0-1)
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I ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JĘZYKOWY 2012/2013
Konkurs językowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- II etap
Przeczytaj uważnie wszystkie zadania. W zadaniach zamkniętych wybierz poprawną
odpowiedź i zaznacz ją. W zadaniach otwartych zapisz odpowiedź w wyznaczonym
miejscu. POWODZENIA!!!
Zad. 1. Jaką częścią mowy są podkreślone wyrazy:

(0-1)

a. Pomiędzy mną a tobą jest przepaść.
b. Tego typu akcja uważana jest za działanie odwetowe.
Odpowiedź: ………………………………………………………
Zad. 2. Wskaż szereg, w którym są tylko spójniki?

(0-1)

a. a, ale, lecz, więc, lub,
b. o, w, z, i, więc,
c. ja, ty, on, my, nasz,
Zad. 3. Zaznacz szereg wyrazów zawierający tylko homonimy:

(0-1)

a. chimera, kolumna, witraż;
b. rozeta, portal, kamień;
c. żuraw, katedra, blok;
d. witryna, sklepienie, absyda.
Zad. 4. Zastąp wyrazy o znaczeniu szczegółowym wyrazem o znaczeniu ogólnym: (0-2)
a. kościół, meczet, cerkiew, synagoga - …………………………………………
b. wnoszenie, kopanie, murowanie - ……………………………………………
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Zad.5. Do słownictwa ekspresywnego nie należą wyrazy:

(0-1)

a. pieszczotliwe, żartobliwe;
b. ironiczne, pogardliwe;
c. urzędowe, naukowe;
d. obelżywe, wulgarne
Zad. 6. Wyłącznie poprawne związki frazeologiczne znajdują się w punkcie:

(0-1)

a. iść po linii najmniejszego oporu, nie zasypiać gruszek w popiele, milczeć jak
zaklęty;
b. zmarł w butach, pocierać ręce, przypiąć komuś łatkę;
c. kłamać jak z nut, łabędzia melodia, bez pracy nie ma chleba
d. biegać jak kot z pęcherzem, dać komuś kosza, mieć szczęśliwe ręce do czegoś.
Zad. 7 . Wstaw w miejsce kropek odpowiednie formy wyrazów w nawiasach.
a. Przy ognisku wędrowcy zjedli całego …… (wół).
b. Nie umyto jeszcze ………. (sztućce).

(0-2)

