Nr pytania

Pytanie

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3

1

Ile przypadków odpowiada na pytanie: co?

1

3

2

2

Jak miał na imię Rej?

Mikołaj

Jan

Adam

3

Ile aspektów występuje w języku polskim?

1

2

3

4

Który przyimek został zapisany błędnie?

spoza

wśród

po przez

5

Które wyrażenie zostało napisane błędnie?

Pomnik Mickiewicza

Aleja Mickiewicza

ulica Mickieiwcza

6

Które wyrazy zostały napisane poprawnie?

okres wczesnowiosenny

okres wczesno wiosenny

okres wczesno-wiosenny

7

Gdzie prawidłowo zapisano nazwy mieszkańców?

Pomorzanin, Pomorzanka

Ciechanowianin, Ciechanowianka

Warszawiak, Warszawianka

8

Który zapis jest prawidłowy?

przedewszystkim

przede wszystkim

prze dewszystkim

9

Który wyraz jest synonimem słowa: bazgraj?

masz

marz

maż

10

Z którym wyrazem "nie" zapiszemy łącznie?

ładny

ładniejszy

najładniejszy

11

Który związek frazeologiczny zapisano niepoprawnie?

obora Augiasza

pójść po rozum do głowy

kupić kota w worku

12

Które zdanie zapisano poprawnie?

Postanowiłam dalej kontynuować badania.

Ten fakt jest autentyczny.

Chętnie wrócimy tu za rok.

13

Który wyraz ma tylko liczbę pojedynczą?

życzliwość

miłość

strach

14

Czym nie jest gąsior?

samcem gęsi

długą rurką

szklanym pojemnikiem

15

Co to jest erudycja?

ignorancja

oczytanie

głupota

16

Synonimem do "bagażu" nie jest:

torba

pakunek

podróż

17

Która z postaci literackich używała sformułowania " Mocium Panie"?

Cześnik

Macko

Rejent

18

Jakiego imiesłowu nie ma w języku polskim?

przysłówkowego współczesnego

przymiotnikowego biernego

przymiotnikowego współczesnego

19

Kto jest autorem opowiadania " Śpiąca królewna"?

Zbigniew Herbert

Sławomir Mrożek

Hans Christian Andersen

20

Ile trybów ma czasownik?

1

2

3

21

Ile błędów jest w zapisie wyrazu: grzegżółka?

1

2

3

22

Ile sylab zawiera wyraz : WYINDYWIDUALIZOWALIŚMY

10

11

12

23

Co oznacza przymiotnik : FRYMUŚNY?

grymaśny

fantazyjny

zazdrosny

24

Który z polskich pisarzy nie dostał Nagrody Nobla?

Henryk Sienkiwiecz

Czesław Miłosz

Adam Mickiewicz

25

Jaką częścią mowy jest "nie"?

zaimek

partykuła

przyimek

26

Która część mowy się nie stopniuje?

przymiotnik

przysłówek

przyimek

27

Nieprawidłowo utworzono imiesłów:

zabierawszy

kiwnąwszy

złożywszy

28

Zdanie bezpodmiotowe to:

W mieście brakowało wody.

Za chwilę wrócimy.

Zabrania się palenia ognisk.

29

Prawidłowo określono przypadek rzeczownika w zdaniu:

Przyjrzała się orchidei - dopełniacz

Bali się zawiei - biernik

Nie mieli nadziei - dopełniacz

30

Jaki to środek poetycki : " Litwo! Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie!"?

antyteza

apostrofa

anafora

31

W zdaniu „Cała klasa siedziała zmartwiała” wskazany wyraz oznacza:

zmartwiona

nieporuszona

posępna

32

Forma czasownika dzierżyć w 2 os. l. poj. trybu rozkazującego brzmi:

dzierżyj

dzierż

niech dzierży

33

Który z synonimów nie jest określeniem sformułowania Kamień stoczył się z hukiem z serca:

poczuć ulgę

odzyskać spokój

odczuć przyjemność

34

Jak brzmi tytuł utworu, który kończy się słowami: " Miej serce i patrzaj w serce"?

Romantyczność

Świtezianka

Niepewność

35

Dopełnienia nie ma w zdaniu:

Adam zjadł obiad.

Ania poskarżyła się mamie.

Tomek poszedł po chleb.

36

Uzupełnij tytuł lektury: " Z pamiętnika .... nauczyciela".

poznańskiego

warszawskiego

biednego

37

Litwos to pseudonim:

Bolesława Prusa

Henryka Sienkiewicza

Władysława Reymonta

38

Synonimy znajdują się w szeregu:

urok, brzydota

kontrakt, kontratak

profanacja, znieważenie

39

Wyrazem nieodmiennym jest:

zaimek liczebny

imiesłów przymiotnikowy

partykuła

40

Przytoczone wypowiedzenie: Powiedz mi natychmiast, jak to wymyśliłeś? to:

zdanie pojedyncze

zdanie złożone współrzędnie

zdanie złożone podrzędnie

41

Ile samogłosek występuje w języku polskim?

6

7

8

42

Nieodmienną częścią mowy jest wyraz:

rozkazano

gorący

wskazany

43

Od czasownika "liczyć" nie można utworzyć imiesłowu:

przymiotnikowego czynnego

przysłówkowego uprzedniego

przysłówkowego współczesnego

44

Co to są homonimy?

wyrazy o podobnym znaczeniu

wyrazy o przeciwnym znaczeniu

wyrazy o podobnym brzmieniu

45

Na którą sylabę pada akcent w wyrazie : PEDAGOGIKA ?

2

3

4

46

Poprawnie mówimy:

szepczesz

szeptasz

obie formy są prawidłowe

47

Bohaterką której lektury była Klara?

Krzyżaków

Zemsty

Opium w rosole

48

Którym sformułowaniem można zastąpić zdanie: Bądźmy skrzydlaci ?

Bądźmy rozsądni.

Miejmy marzenia.

Żyjmy lekko.

49

Walka nadaremna, bez szans na powodzenie, jest nazywana:

walką nierówną

walką nerwów

walką z wiatrakami

50

Jak powiemy prawidłowo?

Rok dwa tysiące osiemnasty

Rok dwutysięczny osiemnasty

Rok dwa tysiące osiemnaście

51

Zrobić kogoś w balona - to inaczej:

Dopiec do żywego.

Wystrychnąć na dudka.

Zrobić komuś na złość.

52

Liczebnik : dwudziesty trzeci to liczebnik:

porządkowy

główny

zbiorowy

53

Historie bogów greckich poznajemy z :

legend

baśni

mitów

54

W zdaniu : " Człowiek Prometeusza był słaby i nagi" występują:

Podmiot domyślny i orzeczenie czasownikowe

Podmiot gramatyczny i orzeczenie imienne

Podmiot szeregowy i orzeczenie imienne

55

Polskim twórcą, który słynął z pisania bajek, był:

Bolesław Prus

Jan Kochanowski

Ignacy Krasicki

56

Wyrazy bliskoznaczne występują w szeregu:

flaga, godło, hymn

państwo, kraj, władca

gniazdo, kolebka, macierz

57

Autorem słów " Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" był:

Józef Wybicki

Wacław Panek

Henryk Dąbrowski

58

Czym jest RELIKT?

pozostałości po czymś dawnym

szczątki świętych lub ich przedmioty

dawne wartościowe przedmioty

59

Kwestię poprawności form : GĘŚMI/ GĘSIAMI pomoże rozstrzygnąć słownik:

języka polskiego

ortograficzny

poprawnej polszczyzny

60

Czym jest sformułowanie : " Serce przegrało" ?

uosobieniem

ożywieniem

epitetem

61

Które zdanie zawiera OPINIĘ?

Jadwiga była osobą niezwykle skromną.

Na przedmieściu Krakowa stał kościół.

Pamiątka po królowej przetrwała do dziś.

62

Krótki utwór epicki, który zawiera znaczenie dosłowne i symboliczne, to:

opowiadanie

nowela

przypowieść

63

Archaizmem jest:

zawżdy

smsować

mem

64

Gatunek literacki, w którym występują motywy magiczne, nadprzyrodzone, to:

fantasy

fantastyka

bajka

65

Miłość - nienawiść to przykład:

synonimu

antonimu

apostrofy

66

Które słowo tu nie pasuje?

książka

zeszyt

brulion

67

Które przysłowie jest pokrewne do : " Bez pracy nie ma kołaczy"?

Pieczone gołąbki same nie lecą do gąbki.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Z pustego i Salomon nie naleje.

68

Która forma jest poprawna?

wziąść

wziąć

wziąźć

69

Z którego kierunku przyjechałeś?

z tamtąd

stamtond

stamtąd

70

Podwyżki można:

żondać

rządać

żądać

71

Która forma jest poprawna?

w cudzymsłowiu

w cudzysłowie

w cudzysłowiu

72

Jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej słowa STYL?

styli

stylów

styl

73

Które zdanie jest poprawne pod względem interpunkcji?

Zapytał, czy go lubię.

Zapytał - czy go lubię?

Zapytał czy go lubię.

74

Lubię czasem odpocząć. Uspokaja mnie takie...

nic nie robienie

nic nierobienie

nicnierobienie

75

Który wyraz nie należy do tej rodziny wyrazów?

wyliczanka

liczyć

oblicze

76

Dziękuję, nie zamawiam....

kakała

kakaa

kakao

77

Piękny, dostojny ptak to:

łabędź

łabądź

łabąć

78

Która spółgłoska występuje najczęściej w polskich tekstach?

k

n

z

79

Skąd pochodzi ten cytat: " Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże"?

Zemsta

Pan Tadeusz

Dziady

80

Jak bardzo lubisz język polski?

bardzo :-)

bardzo, bardzo :-)

bardzo, bardzo, bardzo :-)

