XXVI TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
Konkurs poprawnościowy
1.Jak powiedzieć poprawnie?

a. ten perfum
b. te perfumy
c. obie formy są poprawne

a. Ten podkoszulek
b. ta podkoszulka
c. obie formy są poprawne

a. załącznik do protokołu
b. załącznik do protokółu
c. obie formy są poprawne

a. ta pomarańcz
b. ta pomarańcza
c. obie formy są poprawne

a. jeden kiwi
b. jedno kiwi
c. obie formy są poprawne

a. kontrola w tramwaju
b. Kontrol w tramwaju
c. obie formy są poprawne

a. ten rożen
b. to rożno
c. obie formy są poprawne

a. para trampek
b. para trampków
c. obie formy są poprawne

a. ten por
b. ta pora
c. obie formy są poprawne

a. Ten sweter
b. ten swetr
c. obie formy są poprawne

a. Ta rodzynka
b. ten rodzynek
c. obie formy są poprawne

a. wieje wiatr
b. wieje wiater
c. obie formy są poprawne

a. każdy
b. każden
c. obie formy są poprawne

a. tych marszów
b. tych marszy

a. meteoropata
b. metereopata

2. Który przypadek wybrać?

a. Wybrano go premierem
b. wybrano go na premiera

a. ryzykujesz cały majątek
b. ryzykujesz całym
majątkiem

a. Zabrakło nam widelców
b. zabrakło nam widelcy

a. niemniej, niemniej
jednak
b. tym niemniej
a. iść w zaparte
b. iść w zapartego

a. weterynarz
b. weteryniarz

a. Tych parafian
b. Tych parafianów
c. obie formy są poprawne

a. głosowałam na
Malinowskiego
b. głosowałam za
Malinowskim

a. puścić się w taniec
b. puścić się do tańca

a. z nim nie idzie
wytrzymać
b. z nim nie można
wytrzymać

a. pożaliłam się przed siostrą
b. pożaliłam się siostrze

a. myśleć o ukochanym,
o przyszłości
b. myśleć na temat
ukochanego, na temat
przyszłości

a. Marek i Zuzanna
ożenili się
b. Marek i Zuzanna wzięli
ślub

3. Zaznacz poprawne
sformułowanie.

a. Pytanie odnośnie do
prezentacji
b. Pytanie do prezentacji

a. iść do akademii medycznej
b. iść na akademię medyczną

a. Czy pani stoi za arbuzami?
b. Czy pani stoi po arbuzy?

a. ubrać sukienkę
b. włożyć sukienkę

a. nie oddam ci twojego
flamastra
b. nie oddam ci twojego
flamastru
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4. Podaj poprawne formy
czasowników.
a.wziąć
b. wziąść
c. Umieją,
d. umią
c. Wyłącza,
d. wyłancza

5. Podaj czasownik w
prawidłowej formie.
a. Nie bełkotaj,
b. nie bełkocz
a. Kraczcie,
b. krakajcie
c. Orajcie,
d. orzcie

a. wymyślić,
b.wymyśleć
a. Stygnąć,
b. styc
a. Przekląć,
b. przeklnąć
a. Mokła,
b. moknęła
a. Żebraj,
b. żebrz
a.Ukrój,
b. ukroj
a. Zrzekłem się
b. Zrzeknąłem się
a. On zrzuca
b. On zruca

a. lubieć,
b. lubić
a. otrząść
b. otrzęść
a.
b.
a.
b.

Oślepliśmy
oślepnęliśmy
Zmyślić
zmyśleć

a. wynikły problemy
b. wyniknęły
problemy
a. wypomnę ci
b. wypomnię ci
a. W gazecie pisało
b. W gazecie było
napisane
a. Ja ocknąłem się
b. Ja ocknęłem się

6. Która z form jest
prawidłowa?
a. Bogiem a prawdą
b. między Bogiem a
prawdą
a. Czym prędzej
b. czem prędzej
a. pieszo,piechotą
b. na pieszo

a. dwoi mi się w oczach
b. dwoi mi się przed oczami
a. Sensacja goni sensację
b. Sensacja goni za
sensacją
a. miąć
b. mnąć
a.odłączać
b. odłanczać

a. popełnić mezalians
b. zrobić mezalians
a. Tych mędrców
b. tych mędrcy

7. Która forma związku
frazeologicznego jest
poprawna?

a. jedna jaskółka nie czyni
wiosny
b. pierwsza jaskółka nie czyni
wiosny
a. Jak spaść z konia,
to z dobrego
b. Jak spaść z konia,
to z wysokiego
a. Walić głową o mur
b. walić głową w mur

a. mądrej głowie dość dwie
słowie
b. mądrej głowie dość po słowie

a. Łyżka dziegciu w
beczce miodu
b. Kropla dziegciu w
beczce miodu
a. Pisać wielką literą
b. pisać z wielkiej litery
a. Zapisać się złotymi
zgłoskami
b. zapisać się złotymi
głoskami

a. zasięgnąć języka
b. zaciągnąć języka

a. namyślić się
b. namyśleć się
a. odejmować
b. odejmywać

a. Nie zasypiać gruszek w
popiele
b. Nie zasypywać gruszek
w popiele
a. Twardy orzech do
zgryzienia
b. ciężki orzech do
zgryzienia
a. rzucać komuś kłody
pod nogi
b. kłaść komuś kłody
pod nogi
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8. Utwórz nazwy mieszkanek.

9. Podaj nazwiska żony i córki.

a. Wielkopolski-……

a. Kulesza…

b. Nowego Jorku-…

c. Lange…

10. W którym przykładzie
poprawne są obie formy
rzeczowników, a w którym
tylko jedna?
a. Parę sukni
b. parę sukien
a. Kilka kropli
b. Kilka kropel

c. Oslo-….

d. Mazur-…..

a. Dużo kałuż
b. Dużo kałuży

e. Jamajki-…

f.

a. Kilka materacy
b. Kilka materaców

Nowak-…

11. Podaj poprawną formę. W
każdym zestawie jest tylko
jedna odpowiedź poprawna.

A. Rozpuść tabletkę w pół szklanki
wody. Nie wchodź w ten gąszcz.
B. Rozpuść tabletkę w pół szklanki
wody. Nie wchodź w tę gąszcz.
C. Rozpuść tabletkę w pół szklance
wody. Nie wchodź w ten gąszcz.
D. Rozpuść tabletkę w pół szklance
wody. Nie wchodź w tę gąszcz.

A. Oportunista to ten, który stawia
opór, a konformista łatwo się
podporządkowuje.
B. Oportunista to ten, który wciąż
ulega, a konformista nigdy się nie
podporządkowuje.
C. Oportunista to ten, który wciąż
ulega, a konformista łatwo się
podporządkowuje.
D. Oportunista to ten, nigdy nie
ulega, a konformista nigdy się nie
podporządkowuje.
A. Szkoła imieniem Tytusa Nowaka
cieszy się złą opinią. Nie przykładał
wagi do wyglądu.
B. Szkoła imienia Tytusa Nowaka
cieszy się złą opinią. Nie
przypisywał wagi do wyglądu.
C. Szkoła imieniem Tytusa Nowaka
nie cieszy się dobrą opinią. Nie
przypisywał wagi do wyglądu.
D. Szkoła imienia Tytusa Nowaka
nie cieszy się dobrą opinią. Nie
przykładał wagi do wyglądu.

A. Logo tego biura był łabędź. Nigdy
nie zaufam temu biuru podróży.
B. Logo tego biura był łabądź. Nigdy
nie zaufam temu biuru podróży.
C. Logiem tego biura był łabędź.
Nigdy nie zaufam temu biurowi
podróży.
D. Logo tego biura był łabądź. Nigdy
nie zaufam temu biurowi podróży.

A. Twoje argumenty są
przekonywające. To jest lek silnie
oddziaływujący na organizm.
B. Twoje argumenty są
przekonywujące. To jest lek silnie
oddziaływający na organizm.
C. Twoje argumenty są
przekonujące. To jest lek silnie
oddziaływujący na organizm.
D. Twoje argumenty są
przekonywające. To jest lek silnie
oddziaływający na organizm.

A. Kontrola wykazała braki w kasie.
Sprzedano bez faktury pięć
materaców i sześć koców.
Chłopacy z klasy wygrali pięć
meczów z rzędu.
B. Kontrol wykazała braki w kasie.
Sprzedano bez faktury pięć
materaców i sześć kocy.
Chłopacy z klasy wygrali pięć
meczów z rzędu.
C. Kontrola wykazała braki w kasie.
Sprzedano bez faktury pięć materacy
i sześć koców.
Chłopaki z klasy wygrali pięć
meczów pod rząd.
D. Kontrol wykazała braki w kasie.
Sprzedano bez faktury pięć materacy
i sześć kocy.
Chłopaki z klasy wygrali pięć meczy
pod rząd.
A. Zszedł na manowce. Szedł w
życiu po linii najmniejszego oporu.
B. Stoczył się na manowce. Szedł w
życiu po linii najmniejszego oporu.
C. Stoczył się na manowce. Szedł w
życiu po najmniejszej linii oporu.
D. Zszedł na manowce. Szedł w
życiu po najmniejszej linii oporu.

A. Nazwy państw piszemy z
wielkiej litery. Czy ten zwrot
powinnam napisać w cudzysłowiu?
B. Nazwy państw piszemy z
wielkiej litery. Czy ten zwrot
powinnam napisać w cudzysłowie?
C. Nazwy państw piszemy wielką
literą. Czy ten zwrot powinnam
napisać w cudzysłowie?
D. Nazwy państw piszemy wielką
literą. Czy ten zwrot powinnam
napisać w cudzysłowiu?
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12. Podaj poprawną pisownię.
a. Na pewno
b. Napewno
c. Na co dzień
d. na codzień
a. pełnić funkcję
b. pełnić rolę
a. liczba ludzi
b. ilość ludzi
a. odnieść zwycięstwo,
ponieść porażkę
b. ponieść zwycięstwo,
odnieść porażkę
a. oddziałujący
b. oddziaływujący

13. Podaj właściwą pisownię.
a. Półtora kilo
b. Półtorej kilo
a .włącza
b. włancza
a. W ogóle
b. wogóle
a. tę rzecz
b. tą rzecz
a. Jest napisane
b. Pisze
a. Pojedynczy
b. Pojedyńczy
a. wielką literą
b. z wielkiej litery, dużą
literą
a. z powrotem
b. spowrotem

a. Na placu Zbawiciela
b. Na Placu zbawiciela
a. Nie lada
b. nielada
a. zwierzę
b. zwierze
a. poszedłem
b. poszłem
a. w radiu
b. w radio

a. Wszem wobec
b. Wszem i wobec
a. zawieszenie broni
b. zawieszenie ognia
a. przeznaczony dla
b. dedykowany dla
a. pokrzyżować plany
b. pokrzyżować szyki
a. co najmniej
b. conajmniej

a. kosztuje mniej
b. kosztuje taniej

a. po linii najmniejszego
oporu
b. po najmniejszej linii
oporu

a. 11 grudnia
b. 11 grudzień
a. w cudzysłowie
b. w cudzysłowiu
a. wziąć
b. wziąść
a. Na dworze
b. Na dworzu
a. Dwa tysiące szesnasty
b. Dwutysięczny szesnasty
a. Sprzed
b. Z przed
a. z wyjątkiem
b. za wyjątkiem
a. naprzeciwko
b. na przeciwko

a. umiem
b. umię
a. w każdym razie
b. w każdym bądź razie
a. przekonujący
b. przekonywujący
a. Z rzędu
b. Pod rząd
a. Przyjaciołom
b. Przyjacielom
a. Tylny
b. tylni
a. na razie
b. narazie
a. Liczba gatunków
b. Ilość gatunków

