MODELE ODPOWIEDZI DO TESTÓW ĆWICZENIOWYCH:

TEST 01.
Cofnij się dwa kroki.
Czuję się dobrze.
Książka jest ciekawa.
Dzisiaj jest 25 października.
Mam ( pięcioro ) przyjaciół.
Tato, Antek skacze po łóżku.
Nie lubię kakao. [ Jeden z nielicznych wyrazów nieodmiennych w języku polskim ]
Już przyszedłeś?
Chodziła dumna jak paw.
Jesteś uparty jak osioł.
Bała się dentysty jak diabeł święconej wody.
Jaś jest zwinny jak małpa.
Ala i Janek poszli do kina. [ Musi być zgodność w liczbie między podmiotem i
orzeczeniem ]
14. Odwiedzili nas wujek i ciocia. [ Zasada jak powyżej.]
15. Na biurku leżały gumka i ołówek. [ Zasada jak powyżej.]
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TEST 02.
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Janku, wróć do klasy.
Dobrze, spotkamy się w kinie.
Dostałem na urodziny ciekawą książkę.
Ciocia Basia ma pięcioro dzieci. [ Z rzeczownikiem dzieci stosujemy zawsze liczebnik
zbiorowy.]
Pobawmy się w Indian.
Nie wszyscy umieją jeździć na nartach.
Tomku, nie chichocz na lekcji.
Znowu wyszedłeś na podwórko w kapciach.
Janek odniósł sukces w zawodach. [ ponosi się porażkę ]
O kimś, kto nic nie robi, mówimy, że zbija bąki.
Siedział na lekcji i myślał o niebieskich migdałach.[ można też marzyć o niebieskich
migdałach ]
Na stole leżały książka i długopis.[ zasada zgodności podmiotu z orzeczeniem ]
Proszę pani, czyja jest ta piłka, która leży w ogrodzie? [ W zwrocie grzecznościowym
używamy pani; przynależność czegoś do kogoś oznacza zaimek dzierżawczy czyja,
a nie osobowy kogo!]
Włóż kurtkę, jest zimno.
Ania, Kasia i Bartek poszli do kina.[ podmiot zbiorowy, więc musi być orzeczenie
w liczbie mnogiej – zasada zgodności podmiotu z orzeczeniem ]

TEST 03.
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1. C. Bardzo się cieszył z tego, że jego siostra wyszła za mąż. [ żeni się mężczyzna ]
2. C. Zajęła pierwsze miejsce w zawodach. Wróciła do domu zadowolona.
3. C. Ciocia Ala ma pięcioro dzieci. Jej sąsiadka ma tylko dwoje. [ liczebniki zbiorowe
]
4. B. Na wakacjach poznałam sympatycznych Amerykanów.
5. C. Nie wszyscy w mojej klasie umieją i rozumieją matematykę.
6. C. Chichoczę, ponieważ Tomek ciągle mnie łaskocze.
7. A. Poszedłeś do kina, ale nie przyszedłeś na urodziny do Tomka Matejki.
[ Nazwiska męskie zakończone na – o w języku polskim odmieniają się według
deklinacji żeńskiej: Matejko, Matejki, Matejce, Matejkę, z Matejką, o Matejce,
Matejko! ]
8. A. Janek odniósł sukces, ale szybko spoczął na laurach. [ frazeologizmy ]
9. A. O kimś, kto nic nie robi, mówimy, że zbija bąki. [ frazeologizm ]
10. A. Siedział cichutko jak mysz pod miotłą i myślał o niebieskich migdałach.
[ frazeologizmy ]
11. C. ( W teście jest pomyłka w numeracji ) Mam twardy orzech do zgryzienia. Po tym
wydarzeniu plułem sobie w brodę. [ frazeologizmy ]
12. A. Nie pojechał na wycieczkę, dlatego że był chory.
13. B. Kasia, Basia i Tadek pojechali na obóz sportowy.
14. C. Włóż ciepłą kurtkę, ale zdejmij tę letnią bluzę.
15. B. Odpoczęli chwilę w ogrodzie, a potem wrócili na salę gimnastyczną.
[ przyimek na łączymy z rzeczownikami oznaczającymi przestrzenie otwarte lub duże
obiekty, np. na stadionie, na Sali gimnastycznej, na izbie przyjęć, na stołówce…]

TEST 04
1. B. Bardzo się cieszę z tego, że moja siostra wyszła za mąż.
2. D. Pierwsze miejsce zajął Janek, który był zdobywcą wszystkich bramek.
3. A. Współczułem Pinokiowi, ale zazdrościłem przygód Mikołajkowi. [ C. Pinokiowi,
Ms. o Pinokiu ]
4. D. Wszyscy w mojej klasie umieją i rozumieją matematykę.
5. C. Trząsłem się z zimna, ponieważ wszedłem do zimnej wody.
6. D. Tomku, dlaczego ciągle chichoczesz? Tato, Janek, skacze po moim łóżku.
7. D. Przyglądałem się diabłu na obrazie. Podziwialiśmy obraz Jana Matejki.
8. C. Na obozie w Zakopanem jedliśmy codziennie kaszę mannę.
9. C. Wyszło szydło z worka. Mam twardy orzech do zgryzienia.
10. C. Po tym wydarzeniu pluł sobie w brodę. Jego noga nigdy tam nie postanie.
11. D. Był zdrów jak ryba. Ta melodia łatwo wpada w ucho.
12. D. Jasia bolał ząb i chłopiec seplenił. Stworki oglądały mnie z zainteresowaniem.
[ w pierwszym zdaniu są dwa różne orzeczenia, więc muszą być też dwa podmioty,
zgodnie z zasadą zgodności podmiotu z orzeczeniem; natomiast stworki cechuje
„bezpłciowość”, dlatego orzeczenie dobieramy w rodzaju niemęskoosobowym
w l. mnogiej ]
13. B. Tata nie przyszedł na zebranie, dlatego że był chory.
14. C. Zebranie było na hali sportowej. Dzieci bawiły się w ogrodzie.
15. C. Basia i Tomek poszli do kina. Basia włożyła nowy płaszczyk.
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TEST 05
1. D. Syzyf wrócił do wygodnego życia. Pegaz kontynuował podróż na Olimp.
2. D. Pierwsze miejsce zajął Janek, który był zdobywcą wszystkich bramek.
3. D. Przyglądałem się Zeusowi i Hefajstosowi na obrazie. Bogom smakował miąższ
z owoców. [ ten miąższ – r. męski ]
4. D. Dzisiaj jest 25 października. Jest rok dwa tysiące dwunasty.
5. C. Trząsłem się z zimna, ale wszedłem do zimnej wody. Dzięki temu jestem
zdrów jak ryba.
6. C. Tomku, dlaczego ciągle chichoczesz? Janek mnie łaskocze.
7. C. Przyglądałem się diabłu na obrazie. Byłem w muzeum z Zenkiem Kołodką.
8. B. Ubrudziłeś się kakao. Babcia z Jabłonny poradzi sobie z każdą plamą.
[ rzeczownik kakao jest nieodmienny, a nazwa Jabłonna jest rzeczownikowa
i odmienia się jak Warszawa i Częstochowa ]
9. D. Po tym wydarzeniu pluł sobie w brodę. Miał twardy orzech do zgryzienia.
10. D. W każdym razie plan wyjazdu do Grecji spalił na panewce. [ używamy
zamiennie: w każdym razie lub: bądź co bądź ]
11. D. Wygrał, ale to było pyrrusowe zwycięstwo. Mój pokój wyglądał jak stajnia
Augiasza.
12. C. Siedziałem na ławce z dziewczyną, którą poznałem w parku. Dałem ci
książkę, którą lubię.
13. B. Nie przyszedłem do szkoły, dlatego że byłem chory. Książki leżały na stole i pod
nim.( = pod stołem )
[ przyimki na i pod rządzą innymi przypadkami: na+Ms., pod+N. ]
14. C. Syzyf żalił się Hadesowi. Bogowie mieli zaufanie do Zeusa.
15. B. Niektórzy bogowie byli życzliwi ludziom. Czasami nie byli pobłażliwi wobec
ludzkich słabości.
[ Słownik poprawnej polszczyzny podaje, że forma być życzliwym dla wychodzi już
z użycia, zastąpiła ją forma z celownikiem: być życzliwym komu? czemu? ]
TEST 06
1. D. Anię Shirley zaadoptowali dziadkowie. Ania wróciła na Zielone Wzgórze.
2. B. Balladyna wyszła za mąż za Kirkora. To ona była sprawczynią zabójstwa
Aliny.
3. C. Rodzice zaufali temu biuru podróży. Niestety, nie wyjechali na wczasy do
Maroka. [ Maroko jest rzeczownikiem odmiennym]
4. D. Dzisiaj jest 25 października. Jest rok dwa tysiące dwunasty. Napisz to
w cudzysłowie.
5. A. Grupa wegetarianów szukała koców. Reprezentacja Polski przegrała pięć
meczów.
6. D. Tomku, dlaczego ciągle chichoczesz? Janek bazgrze w zeszycie śmieszne esyfloresy.
7. D. Byłem Romeem w szkolnym przedstawieniu. Grałem bardzo przekonywająco.
[ lub: przekonująco ]
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8. C. Ubrudziłeś się kisielem. Babcia ze Skarżyska-Kamiennej poradzi sobie z każdą
plamą.[ W dwuczłonowych nazwach miejscowych odmieniają się oba wyrazy
z zachowaniem właściwego dla nich wzorca odmiany; rzeczownik kisiel nie traci
w przypadkach zależnych samogłoski e! ]
9. D. W każdym razie po tym wydarzeniu pluł sobie w brodę. Miał twardy orzech
do zgryzienia.
10. A. Szedł w życiu po linii najmniejszego oporu. Wreszcie i jemu powinęła się
noga.
11. D. Wygrał, ale to było pyrrusowe zwycięstwo. Mój pokój wyglądał jak stajnia
Augiasza.
12. D. Proszę dzwonić pod numer 7665647. Przegraliśmy przez słabą grę Bartka.
13. D. Nie przyjdę na próbę przedstawienia, dlatego że jestem chory. Usprawiedliw
mnie.
14. A. W czworgu saniach jechały koleżanki z klasy szóstej. Oboje rodzice przyszli
na zebranie.[ sanie – jak nożyce, spodnie, drzwi, rajstopy, skrzypce…- wymagają
użycia liczebnika zbiorowego.]
15. D. Zenek miał zaufanie do Uli. Im więcej się uczę, tym mam lepsze oceny.
[ stałe konstrukcje składniowe: im – tym, dopóty – dopóki, tak długo – jak…]

TEST 07
1. D. Przynajmniej jestem inteligentny. Przynajmniej ja tak myślę. [ bynajmniej
występuje na ogół z partykułą nie i oznacza wcale, ani trochę, np. Mówił głosem
stanowczym, ale bynajmniej nie przykrym dla ucha.]
2. A. Na straganie leżała ogromna ilość owoców. Zmalała liczba ludzi
zainteresowanych greką. [ ilość stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi, liczbę
z rzeczownikami policzalnymi ]
3. C. Poczynił starania o stypendium naukowe. Szybko zaadaptowała się
do nowych warunków.
4. B. Zadzwoniłem do firmy, która jest wiodącym producentem odkurzaczy nowej
generacji.
5. D. Odpowiedz mi w ciągu dwóch dni. Obecnym dyrektorem jest brat sióstr
Nowakówien.
6. C. Zmiana samorządu przyniosła duże korzyści. Dyrekcja podjęła słuszną
decyzję.
7. B. Po tym przykrym wydarzeniu pluł sobie w brodę. Miał twardy orzech
do zgryzienia.
8. D. Odniósł zwycięstwo w zawodach. Wywołał tym zwycięstwem dużą sensację.
9. D. Ta szkoła nie cieszy się dobrą opinią. Nie przykładał wagi do wyglądu.
10. D. W każdym razie to Ania ma rację. Pomysł wyjazdu do Rabki Zdroju spalił
na panewce.
11. A. Zszedł na manowce. Szedł w życiu po linii najmniejszego oporu.
12. A. Usprawiedliw mnie. Dzisiaj jest 25 października, rok dwa tysiące
dwunasty.
13. A. Rozpuść tabletkę w pół szklanki wody. Nie smakuje mi ten miąższ.
14. B. Logo tego biura był łabądź. Nigdy nie zaufam temu biuru podróży. [ logo –
rzeczownik nieodmienny jak kakao, alibi, lobby]4
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15. A. Kontrola wykazała braki w kasie. Sprzedano bez faktury pięć materaców i sześć
koców.
16. C. Wujostwo ze Wschowy przynieśli dwoje skrzypiec. Stryjostwo wyjechali
do Maroka.[ rzeczowniki wujostwo, stryjostwo oznaczają parę małżeńską, dlatego
stosujemy czasownik w formie męskoosobowej.]
17. D. Tytuły książek piszemy wielką literą i w cudzysłowie. Zdejmij płaszcz
i siadaj.
18. C. Stryjostwo poszli na pielgrzymkę. Większość osób o tym wiedziała.
[ W drugim zdaniu orzeczenie musi się zgadzać
z rzeczownikiem większość, który jest rodzaju żeńskiego.]
19. D. Szereg problemów zostało rozwiązanych. Tylko trzy dni dzielą nas
od wyjazdu w góry.
20. C. Zimą planuję wyjazd na narty. Doktor Nycz zalecił jej długie leżenie w łóżku.
[ Rzeczowniki planować i zalecić wymagają użycia rzeczownika w dopełniaczu, choć
forma planuję wyjechać jest także poprawna.]

TEST 08
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

D. Przynajmniej jestem inteligentny. Przynajmniej ja tak myślę.
D. Sformułował to zdanie ponownie. Czy ten pianista jest także profesorem
w konserwatorium?
D. Nasza córka ma wielki talent malarski. Musimy jej zapewnić środki na studia.
D. Podobała się Pablowi Picassowi i Hugonowi Kołodce. Ona marzyła o dynastii
Romanowów.
D. Podam ci tę płytę przez kolegę. Te szkody były wyrządzone przez wichury.
A. Odgrywasz w moim życiu ważną rolę. Ten prezent ma dla mnie duże
znaczenie.
D. Dzięki interwencji strażaków ugaszono pożar. Pełnię ważną funkcję
w samorządzie.
D. Tomek okazał się zwycięzcą konkursu. Był przemoczony do suchej nitki.
D. Pożar wyrządził ogromne szkody. W każdym razie wszystko można
odbudować. [ wyrządzić szkody, a spowodować straty ]
C. Nie przywiązuję wagi do tego, co mówią inni. Po tym, co zrobił, pluł sobie
w brodę.
A. Dzisiaj jest 25 października. Mamy rok dwa tysiące dwunasty. Muszę zabrać
się do nauki.
A. Nie jeźdź na deskorolce po korytarzu. Usprawiedliw jego lekkomyślność.
D. Czyj jest ten samochód, który stoi obok firmy Antka Jeskego i młodszej z sióstr
Kosówien?
D. Dlaczego łżesz? Przecież widzę, że ta strucla ci nie smakuje. Wolałbyś strudla.
[ ta strucla – r. żeński, ten strudel – r. męski ]
C. Dotąd będę tu siedział, póki nie wpisze mi pan piątki. Będę studiował na
uniwersytecie.
B. Proszę dzwonić pod numer 7665647. Powiedz Jankowi, że przegraliśmy przez
jego grę.
C. Nazwy państw piszemy wielką literą. Czy ten zwrot powinnam napisać
w cudzysłowie?
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18.

19.

20.

D. Stryjostwo poszli na pielgrzymkę. W czworgu saniach jechały koleżanki
z klasy drugiej.
D. Szereg problemów zostało rozwiązanych. Większość mieszkańców
głosowała na Nowaka.
C. Zimą planuję wyjazd na narty. Doktor Nycz zalecił jej długie leżenie w łóżku.
Opracował:
mgr Zygmunt Wziątek
2013 r.
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