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 Adam Niezgódka, mam dwanaście lat i już od pół roku jestem w (1) Akadem ii/ i pana Kleksa. W domu
nic mi się nigdy (2) nie udawało / nieudawało. Zawsze spóźniałem się do szkoły, nigdy ( 3) nie zdąrz / żyłem odrobić
lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko (4) upu /ószczałem na podłogę i tłukłem, a szklanki i spodki na sam mój widok
pękały i rozlatywały się w drobne kawałki. Nie znosiłem (5) kró / upniku i marchewki, a właśnie (6) co dziennie /
codziennie dostawałem na obiad krupnik i marchewkę, bo to (7) poż / rzywne i zdrowe. Kiedy na domiar złego oblałem
atramentem parę spodni, (8) obrus/ z i nowy kostium mamy, rodzice postanowili wysłać mnie na naukę i wychowanie
do pana Kleksa. Akademia mieści się w samym końcu ulicy Czekoladowej i zajmuje duży
(9)
trzypiętrowy/ trzy piętrowy (10) gmah/ch, zbudowany z kolorowych cegiełek. Na trzecim piętrze przechowywane są
tajemnicze i nikomu (11) nieznane/ nie znane sekrety pana Kleksa. Nikt nie ma prawa tam wchodzić, a gdyby nawet
komuś zachciało się wejść, nie (12) miałby/ miał by którędy, bo schody doprowadzone są tylko do drugiego piętra i sam
pan Kleks dostaje się do swoich sekretów przez komin. Na parterze mieszczą się sale szkolne, w których odbywają się
lekcje, na pierwszym piętrze są sypialnie i wspólna jadalnia, wreszcie na drugim piętrze mieszka pan Kleks z
Mateuszem, ale tylko w jednym pokoju, a wszystkie pozostałe są pozamykane na klucz.
Pan Kleks przyjmuje do swojej Akademii tylko tych chłopców, których imiona zaczynają się na literę A, bo - jak
powiada - nie ma zamiaru zaśmiecać sobie głowy wszystkimi literami alfabetu. Dlatego (13) też/ sz w szkole jest
czterech Adamów, pięciu Aleksandrów, trzech Andrzejów, trzech Alfredów, sześciu Antonich, jeden Artur, jeden
Albert i jeden Anastazy, czyli (14) ogu/ ółem dwudziestu czterech uczniów. Pan Kleks ma na imię Ambroży, a zatem
tylko jeden Mateusz nie zaczyna się na A. (15) Zresztą/ Z resztą Mateusz nie jest wcale uczniem. Jest to uczony szpak
pana Kleksa. Mateusz umie doskonale mówić, posiada jednak (16) tę/ tą właściwość, że wymawia tylko końcówki
wyrazów, nie zwracając uwagi na ich początek. (…)
Oczywiście, że obcy nie mogą go wcale zrozumieć, ale pan Kleks i jego uczniowie porozumiewają się z nim
doskonale. Mateusz odrabia z nami lekcje i często zastępuje pana Kleksa w szkole, gdy pan Kleks idzie łapać motyle
na drugie śniadanie.
(17)
Ach/ Ah, prawda! (18) Był bym/ Byłbym całkiem zapomniał powiedzieć, że nasza Akademia mieści się w
ogromnym parku, pełnym rozmaitych dołów, jarów i wąwozów, i otoczona jest wysokim murem. Nikomu nie wolno
wychodzić poza mur bez pana Kleksa. Ale ten mur nie jest to mur byle jaki. Po tej stronie, która biegnie (19) wzdłu/ óż
ulicy, jest zupełnie gładki i tylko (20) pośrodku/ pośrotku znajduje się duża oszklona brama. Natomiast w trzech
pozostałych częściach muru mieszczą się długim nieprzerwanym szeregiem jedna obok drugiej żelazne furtki,
pozamykane na małe srebrne kłódeczki.
{Jan Brzechwa: „ Akademia Pana Kleksa” – fragmenty}
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Część druga.
Przeczytaj uważnie polecenia, wybierz prawidłową odpowiedź ( jedną) i przenieś ją na kartę odpowiedzi.
21. Nazwisko narratora w przytoczonym fragmencie powieści „ Akademia Pana Kleksa” zawiera „ó”, ponieważ :
 A. wymienia się na „o”
 B. jest niewymienne
 C. ma uzasadnienie historyczne
22. Adam i pozostali chłopcy wspomniani w przytoczonym tekście to:
 A. bochaterowie utworu
 B. bochaterzy utworu

 C. bohaterowie utworu

23. W szkole Pana Kleksa przebywa jeden Anastazy. Jak brzmi odmiana tego imienia w Dopełniaczu l. pojedynczej :
 A. Anastazego
 B. Anastaza
 C. Anastazemu
24. Akademia mieści się na końcu ulicy Czekoladowej. Jaka zasada ortograficzna została tu zastosowana:
 A. Nazwy terenów geograficznych piszemy wielką literą.
 B. Nazwy ulic piszemy wielką literą.
 C. Przymiotniki piszemy wielką literą.
25. Szkoła mieści się w dużym budynku. Jak uzasadnisz pisownię „ż” we wskazanym przymiotniku:
 A. jest niewymienne
 B. wymienia się na spółgłoskę
 C. to wyraz zapożyczony
26. Który wyraz bliskoznaczny do czasownika spóźniać się został zapisany prawidłowo:
 A. nienadążać
 B. nie nadąrzać
 C. nie nadążać
27. Adam nie znosił marchewki. Z jakimi jeszcze częściami mowy „ nie ” piszemy oddzielnie:
 A. przymiotnikami w stopniu równym
 B. rzeczownikami
 C. bezokolicznikami
28. W zdaniu (18) należało prawidłowo zapisać cząstkę „bym”. Wskaż odpowiednią zasadę ortograficzną :
 A. „by” piszemy łącznie z osobowymi formami czasowników
 B. „by” piszemy łącznie z nieosobowymi formami czasowników zakończonych na - no, - to
 C. „by” piszemy łącznie z bezokolicznikami
29. W której z par wyrazów pojawił się błąd:
 A. marchew, rzeżucha
 B. trzeci, sześćdziesiąty szósty

 C. przyjmuje, upowarznia

30. Narrator wspomina o żelaznych furtkach. Która zasada nie dotyczy pisowni „ż”:
 A. występuje zawsze na początku wyrazu
 B. występuje po l, r, ł
 C. wymienia się na g,dz,h
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, ch
 C. j, w, l
32. Który zestaw wyrazów został ułożony w kolejności alfabetycznej:
 A. którędy, kłódeczki, końcówki, pół, wspólna
 B. parterze, piętrze, przechowywane, przez, przyjmuje
 C. marchewka, wychowanie, wchodzić, schody, zachciało
33. Pisownia wyrazu umie zgodna jest z zasadą, że „ u” piszemy:
 A. na początku wyrazu
 B. w określonych formach czasownika

 C. w czasie teraźniejszym

34. Schody w szkole prowadzą tylko do drugiego piętra. Która zasada ortograficzna nie dotyczy pisowni „ch” :
 A. gdy wymienia się na „s”
 B. gdy wymienia się na „sz”
 C. zwykle po „s”
35. Ile błędów znajduje się w zdaniu:
Ambroży Kleks jest nie przeciętnym nauczycielem, który potrafi zainteresować nieswornych uczniów nie tylko lekcjami
kleksografi , ale tagże sprawia, że uczą się chentnie i chłoną wiedzę, która na zawsze pozostaje w ich mózgach.
 A. 3

 B. 4
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 C. 5

