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

………………………………………………………………………………………………………………..
– Zagwizdać? – spytał Julek. Marian, wielkoduszny jak zwykle, (1) mrukno/ął, że tak; wiedział, że wygwizdywanie
hasła załogi sprawia „małemu” szczególną przyjemność. W nawilgłe powietrze (2) wpłynę/eły trzy przenikliwe nutki
podobne do głosu (3) tsz/rznadla. Przez chwilę trwała cisza, słychać było tylko deszcz, szumiący drobno (4) w śród/
wśród gałęzi kasztana, pod który się skryli. U brzegu liści zbierały się wielkie krople i po długim namyśle spadały
(5)
cięż/szko na ziemię. Tak było (6) codzień/ co dzień.
– Jeszcze raz – nakazał Marian. – Pewno jest w kuchni.
Julek zagwizdał znowu. Marian, podnosząc swoim zwyczajem brwi do góry, co nadawało jego twarzy wyraz
zafrasowania, patrzył w parterowe, (7) lekk/tko uchylone okno.
W głębi domku rozległy się szybkie kroki, połówki okna, pchnięte gwałtownie, trzasnęły o ścianę.
– Serwus! – zawołała Pestka, siadając na parapecie i (8) przerz/żucając nogi na zewnątrz. – Co słychać? –
I rozejrzawszy się po szarym niebie, dodała: – Ciemna mogiła!
Te ponure słowa zostały wypowiedziane ze śmiechem. Pestka czuła, że tak czy inaczej świat należy do niej. Nawet
najgorsza pogoda nie mogła przyćmić jego uroków.
Nim chłopcy (9) zdąż/rzyli się odezwać, obok Pestki stanęła w oknie jej matka i uśmiechnęła się do nich równie
przyjaźnie jak córka.
– Czemu tu stoicie? Wejdźcie! (…)
– Wy zawsze tylko na chwilę – roześmiała się pani Ubyszowa. – (10) Myślałby/ myślał by kto, że boicie się (11) znaleś/źć
pod dachem (12) chodź/ćby na pięć minut. Nie mam nigdy (13) okazji/ii, żeby z wami porozmawiać.
Chłopcy stropili się nieco. Rzeczywiście, obaj uważali, że nie ma po co wchodzić do mieszkania, jeżeli można być
na (14) dworzu/e, gdzie zawsze jest przyjemniej; (15) niebardzo/ nie bardzo też wiedzieli, o czym (16) mogliby/ mogli by
mówić z mamą Pestki. Dorosłych obchodzą przecież zupełnie inne rzeczy.
– Kiedy my właściwie po chleb do spółdzielni... – tłumaczył się niezręcznie Marian. Julek dodał przekonywująco, że
babka kazała się im bardzo spieszyć. Nie było to wcale prawdą, tylko wynikiem nagłego natchnienia, które miało
zwyczaj (17) z/spływać na chłopca w trudnych chwilach. (…)
Pestka wsparła nogę o brzeg wysokiej (18) podmu/órówki i zeskoczyła na ziemię.(…)
– Kiedy był?
– Wczoraj.
– (19) Przecież/sz siedzieliśmy tam prawie do wieczoru i nie widzieliśmy nikogo.
– Ale my z Marianem polecieliśmy tam jeszcze drugi raz przed samym spaniem, bo zgubiłem scyzoryk i bałem się,
że zardzewieje. Na polance było ognisko. Już się nie paliło, ale jak (20) rozgarnę/eliśmy popiół, to pod spodem się żarzyło.
{ Irena Jurgielewiczowa : „ Ten obcy” – fragmenty}
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Część druga.
Przeczytaj uważnie polecenia, wybierz prawidłową odpowiedź ( jedną) i przenieś ją na kartę odpowiedzi.
21. Bohaterowie siedzieli na wyspie prawie do wieczoru. Czy inna forma tego rzeczownika „do wieczora” jest poprawna?
 A. obie formy są poprawne
 B. tylko „do wieczoru” to forma poprawna  C. tylko „do wieczora” to forma poprawna
22. Julek patrzył na uchylone okno. Jak brzmi stopień wyższy wyróżnionego wyrazu:
 A. bardziej uchylone
 B. uchylniejsze
 C. nie stopniuje się
23. Bohaterowie powieści lubili wygwizdywać hasło załogi. Dlaczego ten rzeczownik jest napisany przez „h”:
 A. „h” występuje na początku wyrazu zapożyczonego
 B. „h” występuje na początku wyrazu rodzimego
 C. „h” występuje na początku większości rzeczowników
24. Pisownia którego wyrazu została wyjaśniona błędnie:
 A. chwila – „ch” występuje przed spółgłoską „w”
 B. kuchnia – „ ch” występuje zawsze w wyrazach rodzimych
 C. słychać – „ch” wymienia się na „sz”
25. Mały czuł szczególną przyjemność (…). Jakie zasady ortograficzne regulują pisownię wyróżnionych wyrazów:
 A. „u” zawsze na końcu wyrazu; „ó” niewymienne; „rz” po spółgłosce
 B. „u” w zakończeniach czasowników –uć; „ó” niewymienne; „rz” po spółgłosce
 C. „u” niewymienne; „ó” wymienia się w wyrazie pokrewnym; „rz” po spółgłosce
26. Który wyraz bliskoznaczny do czasownika zafrasować się został zapisany prawidłowo:
 A. sposempnieć
 B. zgryść się
 C. strwożyć się
27. Bohaterowie powieści nie widzieli nikogo. Z jakimi jeszcze częściami mowy „ nie ” piszemy oddzielnie:
 A. przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym  B. rzeczownikami  C. przymiotnikami w stopniu wyższym
28. W tekście pojawia się wyraz „żarzyć”. W wyrazie tym występuje „ż”, ponieważ:
 A. jest niewymienne
 B. wymienia się na „dz”
 C. występuje w wyrazie zapożyczonym
29. W której z par wyrazów pojawił się błąd:
 A. niezręcznie, nonszalancko
 B. niezręcznie, po dyletancku

 C. niezręcznie, nie taktownie

30. Chłopcy wybierają się do spółdzielni. Która zasada nie dotyczy pisowni „ó”:
 A. występuje w zakończeniach wyrazów
 B. występuje na początku w sylabie –współ, - spół, - włó, - wró
 C. występuje w końcówce Dopełniacza l.mn. rzeczowników rodzaju męskiego
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. Która forma czasownika „żarzyć” z partykułą „by” została zapisana błędnie:
 A. by się żarzyło
 B. żarzyło by się
 C. żarzyłoby się
33. Pestka wsparła nogę o brzeg wysokiej ścianki. A gdyby nie była wysoka, jak brzmiałby stopień najwyższy:
 A. nie najwyższa
 B. nie naj wyższa
 C. nienajwyższa
34. Nieprawidłowo zapisano synonim wyrazu „rzeczywiście” :
 A. bez sprzecznie
 B. rzetelnie

 C. niepodważalnie

35. Ile błędów znajduje się w zdaniu:
Powieść dotyczy trudnych problemów wspułczesnej młodzieży, ale tagże świata dorosłych: czychających szponów alkocholu,
rozwodu rodziców i co dziennych trosk. Bohaterowie próbują je pokonywać, chodź jest to nienajłatwiejsze.
 A. 5
 B. 6
 C. 7
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