„ Z poprawną polszczyzną na co dzień”
Test ćwiczeniowy przed I etapem
ZESTAW 1.
 Rozmawialiśmy o tej statule. Smakowała mu ta miąższ.
Rozmawialiśmy o tej statule. Smakował mu ten miąższ.
Rozmawialiśmy o tej statui. Smakowała mu ta miąższ.
 Rozmawialiśmy o tej statui. Smakował mu ten miąższ.
ZESTAW 2.
Jadę na urodziny do Jabłonny. Przyglądałem się staremu Wrocławiowi.
Jadę na urodziny do Jabłonnej. Przyglądałem się staremu Wrocławowi.
 Przyglądałem się nowoczesnej Włoszczowie. Przyglądałem się staremu Wrocławowi.
Jadę na urodziny do Jabłonnej. Przyglądałem się nowoczesnej Włoszczowej.
ZESTAW 3.
 Smakował mi ten strucel. Nie znoszę szkolnych balów karnawałowych.
Smakowała mi ta strucla. Nie znoszę szkolnych bali karnawałowych.
Smakował mi ten strucel. Nie znoszę szkolnych bali karnawałowych.
Smakowała mi ta strucla. Nie znoszę szkolnych balów karnawałowych.
ZESTAW 4.
W każdym razie to Asia ze Wschowy miała rację.
Basia poszła po linii najmniejszego oporu.
W każdym bądź razie to Asia ze Wschowy miała rację.
Basia poszła po najmniejszej linii oporu.
Bądź co bądź to Asia ze Wschowej miała rację.
Basia poszła po najmniejszej linii oporu.
W każdym bądź razie to Asia ze Wschowy miała rację.
Basia poszła po linii najmniejszego oporu.
ZESTAW 5.
14 październik to Dzień Edukacji Narodowej
14. października to Dzień Edukacji Narodowej.
14. październik to Dzień Edukacji Narodowej.
14 października to Dzień Edukacji Narodowej.
ZESTAW 6.
Smakował mi ten strucel. Nie smakował mi ten strudel.
Zamówię tę struclę. Zamówię tego strudla.
Zamówię tego strucla. Zamówię tę strudlę.
Smakowała mi ta strucla. Nie smakowała mi ta strudla.
ZESTAW 7.
Wujostwo kupiło dom w Krakowie. Oboje rodziców przyszło na zebranie.
Wujostwo kupili dom w Krakowie. Oboje rodzice przyszli na zebranie.
Wujostwo kupili dom w Krakowie. Oboje rodzice przyszło na zebranie.
Wujostwo kupiło dom w Krakowie. Oboje rodzice przyszli na zebranie.
ZESTAW 8.
Nie usłyszawszy dobrze pytania, Marek wyrwał się jak Filip z konopii do odpowiedzi.
Nie usłyszawszy dobrze pytania, Marek wyrwał się jak Filip z konopi do odpowiedzi.
Nie usłyszawszy dobrze pytania, Marek wyrwał się jak filip z konopi do odpowiedzi.
Nie usłyszawszy dobrze pytania, Marek wyrwał się jak filip z konopii do odpowiedzi.
ZESTAW 9.
Mimo licznych obowiązków Maria nie zasypywała gruszek w popiele.
Mimo licznych obowiązków Maria nie zasypiała gruszek w popiele.
Mimo licznych obowiązków Maria nie zaspała gruszek w popiele.
ZESTAW 10.
Chodzę do szkoły imieniem M. Reja w Jabłonnie. Mamy rok dwa tysiące dziesiąty.
Chodzę do szkoły imienia M. Reja w Jabłonnie. Mamy rok dwutysięczny dziesiąty.

Chodzę do szkoły imienia M. Reja w Jabłonnie. Mamy rok dwa tysiące dziesiąty.
Chodzę do szkoły imienia M. Reja w Jabłonnej. Mamy rok dwutysięczny dziesiąty.
ZESTAW 11.
Nigdy nie rozumiałem wegetarian. Każdy ma swoich idoli.
Nigdy nie rozumiałem wegetarianów. Każdy ma swoich idoli.
Nigdy nie rozumiałem wegetarian. Każdy ma swoich idolów.
Nigdy nie rozumiałem wegetarianów. Każdy ma swoich idolów.
ZESTAW 12.
Biegał po korytarzu jak kot z wywalonym pęcherzem. Sensacja goni sensację!
Biegał po korytarzu jak kot z pęcherzem. Sensacja goni za sensacją!
Biegał po korytarzu jak kot z wywalonym pęcherzem. Sensacja goni za sensacją!
Biegał po korytarzu jak kot z pęcherzem. Sensacja goni sensację!
ZESTAW 13.
Napisz tytuł w cudzysłowiu i wielką literą. Wygrałem trzy walki pod rząd.
Napisz tytuł w cudzysłowie i z wielkiej litery. Wygrałem trzy walki z rzędu.
Napisz tytuł w cudzysłowie i wielką literą. Wygrałem trzy walki z rzędu.
Napisz tytuł w cudzysłowiu i z wielkiej litery. Wygrałem trzy walki pod rząd.
ZESTAW 14.
Wygrał młodszy z braci Pająk. Szkoła imieniem Hugo Kołłątaja.
Wygrał młodszy z braci Pająków. Szkoła imienia Hugona Kołłątaja.
Wygrał młodszy z braci Pająk. Szkoła imienia Hugo Kołłątaja.
Wygrał młodszy z braci Pająków. Szkoła imieniem Hugona Kołłątaja.
ZESTAW 15.
W konkursie z „Poprawną polszczyzną na co dzień” niebawem wstąpimy w szranki z uczniami
z innych szkół.
W konkursie z „Poprawną polszczyzną na co dzień” ujmiemy w szranki w szranki uczniów
z innych szkół.
W konkursie z „Poprawną polszczyzną na co dzień” niebawem wysadzimy z siodła uczniów
z innych szkół.
ZESTAW 16.
Rozpuść pastylkę w pół szklanki wody. Czekam na ciebie pięć i pół miesięcy.
Rozpuść pastylkę w pół szklance wody. Czekam na ciebie pięć i pół miesiąca.
Rozpuść pastylkę w pół szklanki wody. Czekam na ciebie pięć i pół miesiąca.
Rozpuść pastylkę w pół szklance wody. Czekam na ciebie pięć i pół miesięcy.
ZESTAW 17.
Przysuń bliżej krzesło. Załóżmy razem spółkę.
Przysuń bliżej krzesło. Spotkajmy się o szesnastej.
Przysuń bliżej krzesło. Zdałem pomyślnie egzamin.
Przysuń krzesło. Załóżmy spółkę.
ZESTAW 18.
Słyszałem, że Bolek zszedł na manowce.
Utopiłaby każdego w przysłowiowej łyżce wody.
Słyszałem, że Bolek stoczył się na manowce.
Utopiłaby każdego w przysłowiowej łyżce wody
Słyszałem, że Bolek zszedł na manowce. Utopiłaby każdego w łyżce wody.
Słyszałem, że Bolek stoczył się na manowce. Utopiłaby każdego w łyżce wody.
ZESTAW 19.
Miał wszystkie atuty w rękawie. Nasze wyposażenie klasy pamięta czasy króla Ćwieczka.
Miał wszystkie atuty w ręku. Nasze wyposażenie klasy pamięta czasy króla Świeczka.
Miał wszystkie atuty w rękawie. Nasze wyposażenie klasy pamięta czasy króla Świeczka.
Miał wszystkie atuty w ręku. Nasze wyposażenie klasy pamięta czasy króla Ćwieczka.
ZESTAW 20.
Na starym futrze siedział mól. Temu zepsutemu kłu nawet dobry dentysta nie pomoże.
Na starym futrze siedział mol. Temu zepsutemu kłowi nawet dobry dentysta nie pomoże.
Na starym futrze siedział mól. Temu zepsutemu kłowi nawet dobry dentysta nie pomoże.

