Część pierwsza.
Przeczytaj uważnie tekst, zwracając uwagę na wyróżnione na niebiesko wyrazy. W każdym z nich podano dwie
odpowiedzi dotyczące pisowni. Wybierz tę właściwą i przenieś ją na kartę odpowiedzi zgodnie ze wzorem:
nr zdania

nr zdania

Na (xx) parterz/że mieszczą się sale szkolne, w (xy) których/h odbywają się lekcje.
odpowiedź A

odpowiedź B

odpowiedź A odpowiedź B

…………………………………………………………………………………………………………
Nazywam się Kajtuś. Mam (1)dłu/ógie czerwone nogi, biały kubrak z czarnymi wyłogami, no i
(2)potęrz/żny,

mocny, czerwony (3) dziu/ób.

(4)Psz/rzyszedłem

na

(5)św/fiat

w

(6)pien/ęknym, (7)rozłoż/rzystym

gnieździe ze starej brony, na

wysokiej topoli rosnącej w zagrodzie u (8)O/orczyków. Byłem (9)największy/naj większy i najsilniejszy z trojga
rodzeństwa, a głodny zawsze jak wilk.
Rodzice przynosili nam do gniazda pasikoniki, (10)ch/hrabąszcze, ślimaki, a nawet (11)rz/żaby i myszy.
Rosłem jak na

(12)droż/rzdżach,

byłem coraz mocniejszy. Zacząłem wyrywać kąski bratu i

(13)siostsz/rze.

Jednego rana przyniosła matka tłustego ślimaka. Brat pochwycił go dziobem, (14)wygią/oł szyję i oczy
przymknął,

(15)ż/rzeby

połknąć smaczny kąsek. Rzuciłem się na niego. Wbiłem nogi w brzeg gniazda i

szarpnąłem z całej siły. Brat

(16)słab/pszy

był ode mnie, puścił zdobycz, a ja razem ze ślimakiem fiknąłem

koziołka i stoczyłem się między gałęziami na murawę podwórka.
Po chwili siedziałem już w gnieździe, ale osowiały i smutny. Prawe skrzydło bolało mnie mocno i długo,
musiało być (17)nat/dpęknięte, bo potłukłem się (18)poż/rządnie. Nie rosłem już tak szybko.
Nadszedł dzień świętego

(19)B/bartłomieja.

Na dalekiej zielonej łące zebrał się wielki sejm bociani.

Wszyscy moi bracia odlecieli (20)dró/ugiego dnia o świcie, a ja zostałem sam.
Maria Kownacka „Kajtkowe przygody” Nasza Księgarnia, Warszawa 1987, s. 3, 4, 6
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Część druga.
Przeczytaj uważnie polecenia, wybierz prawidłową odpowiedź (jedną) i przenieś ją na kartę odpowiedzi.

21. Kajtka uratowano. Pisownia wyrazu uratowano zgodna jest z zasadą, że „u” piszemy:
 A. na początku wyrazu
 B. w określonych formach czasownika
 C. w zdrobnieniach
22. Wyraz wszyscy zawiera:
 A. 6 głosek

 B. 7 głosek

 C. 8 głosek

23. W tekście pojawia się wyraz „ ślimak”. Jaka zasada ortograficzna tłumaczy zapis tego rzeczownika:
 A. zmiękczamy kreseczką nad spółgłoską zawsze na początku wyrazu
 B. zmiękczamy kreseczką nad spółgłoską zawsze przed spółgłoską
 C. zmiękczamy kreseczką nad spółgłoską zawsze przed „l”
24. Ile błędów znajduje się w zdaniu:
Kajtek patszył na fszystko, co się wokuł niego działo przes pryzmat świata zwierzencego. Jego ciekawosić przyspażała mu wielu
kłopotuw.
 A. 7
 B. 6
 C. 8
25. Kajtka mocno bolało skrzydło. A gdyby bolało go mniej, to jak brzmiałaby forma tego przymiotnika:
 A. nie naj mniej
 B. nie najmniej
 C. nienajmniej
26. Który wyraz bliskoznaczny pasuje do przymiotnika osowiały:
 A. apatyczny
 B. osiwiały

 C. sprytny

27. Bohater książki mówi: ”Nie rosłem już tak szybko.” Z jakimi jeszcze wyrazami „nie” piszemy oddzielnie:
 A. liczebnikami
 B. przymiotnikami w stopniu równym
 C. rzeczownikami
28. W tekście jest mowa o Kajtku. Dlaczego ten wyraz został napisany wielką literą?
 A. jest to gatunek bociana
 B. z szacunku dla bociana
 C. imiona piszemy wielką literą
29. W której z par wyrazów pojawił się błąd:
 A. brzeg, brzeżek
 B. dzień, codzień

 C. rodzeństwo, pokrewieństwo

30. Kajtek wspomina o podwórku. Które zasady nie dotyczą pisowni „ó”:
 A. wymienia się na „i”
 B. wymienia się na „e”

 C. wymienia się na „a’

31. W przytoczonym tekście pojawia się wiele wyrazów, w których „rz” występuje po literze „p”.
Po jakich jeszcze spółgłoskach (poza kilkoma wyjątkami) piszemy „rz”:
 A. b, t, m
 B. g, k, h
 C. j, w, d
32. Część wyrazu można przenieść do nowej linii w następujący sposób:
 A. moc- niejszy
 B. mocn-iejszy

 C. mocni-ejszy

33. Pisownię wyrazu gniazdko wytłumaczymy:
 A. wyrazem gniazdkom
 B. wyrazem gniazdeczko

 C. wyrazem gniazdka

34. Wskaż rząd, w którym wyrazy są napisane w kolejności alfabetycznej:
 A. gniazdom, gniazdo, gnieździe
 B. bocian, bocianiątko, bocianie
35. Pisownia którego wyrazu została wyjaśniona błędnie:
 A. bocian – przed samogłoską zmiękczamy przez „i”
 B. pochwycił – wymiana „ch” na „sz”
 C. skrzydło – „rz” po spółgłosce
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 C. zagroda, zagrodowy, zagrodom

