Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Edmund Niziurski „ Sposób na Alcybiadesa” (fragment)

Zdemaskowano nas dopiero w klasie ósmej. Należało się tego spodziewać. Klasy szóste i siódme są
uważane za klasy smarkate i może się zdarzyć, że gogowie patrzą na nie przez palce. Taryfa ulgowa się
kończy i biorą się za nas gogowie - specjaliści. Persony ważne, groźne i wymagające. Nauczyciele
przestają nas traktować jak dzieci, zaczynają traktować jak młodzież i trzeba przyznać, że to przebudzenie
było dla nas ciężkim przeżyciem. Dla gogów także.
Pierwszego wstrząsu doznał Dziadzia, który pełnił wtedy także prowizorycznie obowiązki naszego
wychowawcy. Wytrawny ów gog zaraz na początku roku zapuścił nieostrożnie sondę w naszą klasę. Jak
się potem wyraził, nigdy jego sonda nie wyniosła na powierzchnię podobnie ohydnych miazmatów
niewiedzy i pomieszania pojęć. Nie dowierzając jeszcze, zaczął od elementów, wezwał do tablicy
Pędzelkiewicza, kazał mu napisać pięć kolejnych liczb „pierwszych”. Pędzelkiewicz najpierw się długo
zastanawiał, rozdziawiwszy paszczę i wytrzeszczywszy z przerażenia oczy, a potem napisał: 1, 2, 3, 4, 5.
Dziadzia zadrżał, ale zapytał, wciąż jeszcze spokojnie:
— Czy naprawdę te wszystkie liczby są pierwsze?
— Nie, nie — odparł niepewnie Pędzelkiewicz.
— A które?
— No, te na początku: jeden, dwa... — odparł Pędzelkiewicz i utknął. Dziadzia zaśmiał się wtedy
straszliwie. Podszedł do tablicy i napisał: 2, 3, 5, 7.
— A może zgodzisz się łaskawie, kochassju, że to są liczby pierwsze? Pędzelkiewicz nie zgodził się i z
uporem twierdził, że liczba siedem jest liczbą ostatnią. Dziadzia opadł na krzesło. Przez chwilę poruszał
szczęką w stanie najwyższego zdenerwowania, a potem zapytał:
— Słuchaj, kochassju, czy ty może masz zaszczyt być bratem Tadeusza?
— Tak jest, panie profesorze.
— Czy ów bokser nie pouczył cię, iż nie toleruję w klasie czwororęcznych?
— Pouczył mnie, panie profesorze.
Dziadzia podszedł do Pędzla i przyjrzał mu się z bliska.
— Uprawiasz może boks?
— Nie, panie profesorze.
— Tym bardziej mnie to zdumiewa. Chorowałeś może na ciężkie choroby zakaźne?
— Tylko na świnkę, panie profesorze.
— Obawiam się wobec tego, że jesteś ostatnią rewelacją matematyczną naszej szkoły — zasapał
Dziadzia. — Od czasu sławnej klasy czwororęcznych nie miałem podobnej rewelacji. Ale czwororęczni
byli przynajmniej bokserami i to ich tłumaczy, a kim ty jesteś, chłopassju? Zaprawdę ci powiadam! Siadaj
i drżyj! Pędzelkiewicz usiadł i zadrżał, a wraz z nim zadrżeliśmy wszyscy.
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1. W którym przykładzie nieprawidłowo zapisano partykułę „by” z czasownikiem zdemaskowano?
 A. zdemaskowanoby
 B. zdemaskowano by
 C. by zdemaskowano
2. W zdaniu Należało się tego spodziewać :
 A. występuje podmiot gramatyczny
 B. występuje podmiot domyślny

 C. nie ma podmiotu

3. Wypowiedzenie Persony ważne, groźne i wymagające to:
 A. zdanie pojedyncze
 B. zdanie złożone

 C. równoważnik zdania

4. W zdaniu Przestają nas traktować jak dzieci związek główny to:
 A. (oni) przestają
 B. przestają nas

 C. przestają traktować

5. Pierwszego wstrząsu doznał Dziadzia. Wyróżniony liczebnik należy do kategorii:
 A. głównych
 B. porządkowych
 C. zbiorowych
6. „(…) pełnił wtedy także prowizoryczne obowiązki naszego wychowawcy” – wyróżniony wyraz to:
 A. przysłówek
 B. przyimek
 C. partykuła
7. W tekście dwukrotnie pojawia się wyraz ów. Jest to:
 A. przymiotnik
 B. zaimek

 C. rzeczownik

8. W zdaniu Wytrawny ów gog zaraz na początku roku zapuścił nieostrożnie sondę w naszą klasę
do grupy orzeczenia należą wyrazy:
 A. ów, zaraz, nieostrożnie
 B. na początku, sondę, zaraz
 C. gog, sondę, klasę
9. Stopień najwyższy przymiotnika ohydny brzmi:
 A. bardziej ohydny
 B. ohydniejszy

 C. najohydniejszy

10. Przy odmianie przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik niewiedza występuje w takiej samej formie:
 A. w dwóch przypadkach
 B. w trzech przypadkach
 C. w czterech przypadkach
11. Które informacje dotyczące czasownika zastanawiał są prawdziwe?
 A. 3 osoba, liczba pojedyncza, czas przeszły, rodzaj męski, tryb oznajmujący, aspekt niedokonany
 B. 3 osoba, liczba pojedyncza, czas przeszły, rodzaj męski, tryb oznajmujący, aspekt dokonany
 C. 3 osoba, liczba pojedyncza, czas przeszły, rodzaj męski, tryb przypuszczający, aspekt niedokonany
12. Który synonim czasownika drżeć został zapisany błędnie?
 A. truchleć
 B. trząść

 C. trworzyć

13. Ile głosek i liter zawiera rzeczownik przerażenie ?
 A. 11 liter, 11 głosek
 B. 11 liter, 10 głosek

 C. 11 liter, 9 głosek

14. Która informacja dotycząca przysłówka niepewnie została podana błędnie?
 A. pełni funkcję przydawki
 B. pochodzi od przymiotnika
 C. stopniuje się
15. Ile okoliczników znajduje się w zdaniu : Dziadzia zaśmiał się wtedy straszliwie.
 A. jeden
 B. dwa
 C. trzy
16. W którym wypowiedzeniu wszystkie części mowy są odmienne?
 A. Tak jest, panie profesorze.
 B. Pouczył mnie, panie profesorze.

 C. Uprawiasz może boks?

17. Dziadzia podszedł do Pędzla i przyjrzał mu się z bliska to zdanie:
 A. złożone współrzędnie
 B. złożone podrzędnie

 C. pojedyncze

18. W zdaniu Chorowałeś może na ciężkie choroby zakaźne wyróżniony wyraz to:
 A. podmiot
 B. przydawka
 C. dopełnienie
19. W zdaniu Zaprawdę ci powiadam! występują:
 A. podmiot domyślny, orzeczenie, dopełnienie
 B. podmiot domyślny, orzeczenie, przydawka
 C. podmiot logiczny, orzeczenie, dopełnienie
20. W przypadku czasownika napisać nie da się utworzyć:
 A. 1 os. czasu przeszłego
 B. 2 os. trybu przypuszczającego
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 C. 3 os. czasu teraźniejszego

