Przykładowe pytania i polecenia pozwalają zapoznać się z formą testu. Ich stopień trudności będzie
uzależniony od poziomu ucznia.
ZA 1 PUNKT
1. Bezbłędnie zapisane wyrazy to:
a. architekt, chłód, hiperbola, wachać
b. architekt, chłót, hiperbola, wahać
c. architekt, chłód, hiperbola, wahać
d. arhitekt, chłód, hiperbola, wachać.
2. Wyrazy, w których występuje ż wymienne, to:
a. pieniążek, miażdżyć, bliżej
b. koleżeński, jeżdżę, wieża
c. zagrożenie, wróżba, gwiżdżę
d. łyżka, zniżyć się, zamrażalnik
3. Wielką literą zawsze zapiszemy wyrazy:
a. Sukiennice, Paryż, Paryżanka
b. Sieradz, Żona, Równik
c. Akademia, Dzień Matki, Azjata
d. Rosjanin, Nagroda Nobla, Sekwana
4. Wyrazy, które są wyjątkiem od zasady, to:
a. druh, zasuwka, ówdzie
b. znad, żwawo, nie najładniej
c. brzmieć, grzmieć, wrzeszczeć
d. huśtawka, harcerz, muszka
5. Brak błędów w wyrazach:
a. ćwierćnuta, tragedii, wąwuz
b. półksiężyc, Korei, mżonka
c. piechur, szczegół, chociaż by
d. niechęć, niedostatki, Wawel

6. Brak błędów w wyrazach:
a. czmychnąć, umiem, Kaszub
b. Kościół Mariacki, Gwiazda Polarna
c. Gdańszczanin, nieprzyjemny, puchacz
d. w oranżerii, rzetelny, chisteria

Wskaż punkt, w którym poprawnie podano ilość głoski u lub/i ó.
7. Sn…jący się bez cel… po wzg…rzach …rwis, słynny okoliczny leni…ch sz…kał po prostu pretekst… do
b…jki.
a. Sześć razy głoska u i dwa razy ó
b. Pięć razy u i trzy razy ó
c. Cztery razy u i dwa razy ó
d. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Którymi bezbłędnie zapisanymi wyrazami należy uzupełnić zdanie? Wskaż odpowiedni punkt.

8. Na …… wisi łańcuszek z …… obrazującą lwa …… obok …….
a. szyi, zawiekszkom, leżącego, żmii
b. szyi, zawiekszką, leżącego, żmii
c. szyii, zawiekszką, leżącego, żmii
d. szyi, zawiekszkom, leżącego, żmi

Wskaż punkt, w którym poprawnie podano ilość występowania głoski h lub/i ch.

9. Syn …andlarza po miesiącach wa…ania się postanowił przybrać …abit i wstąpić do zakonu.
a. dwa razy h i raz ch
b. trzy razy h
c. dwa razy ch i raz ch

d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

ZA 2 PUNKTY
10. Brak błędów w zdaniu
a. Niemogę ochłonąć po schodzeniu z gór w zaduchu tego upalnego, chodź październikowego dnia.
b. Nie mogę ochłonąć po shodzeniu z gór w zaduhu tego upalnego, choć październikowego dnia.
c. Niemogę ochłonąć po shodzeniu z gór w zaduchu tego upalnego, chodź październikowego dnia.
d. Nie mogę ochłonąć po schodzeniu z gór w zaduchu tego upalnego, choć październikowego dnia.
11. Brak błędów w zdaniu
a. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Od momentu narodzin groziło mu niebespieczeństwo.
b. Mojrzesz wyprowadził izraelitów z Egiptu. Od momęntu narodzin groziło mu niebezpieczeństwo.
c. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Od momentu narodzin groziło mu niebezpieczeństwo.
d. Mojrzesz wyprowadził izraelitów z Egiptu. Od momentu narodzin groziło mu niebespieczeństwo.
12. Brak błędów w zdaniu
a. Nie często można obserwować nie spotykanej urody żaby. Wówczas nie banalne okazują się
szczegółowe ich opisy.
b. Nieczęsto można obserwować niespotykanej urody żaby. Wówczas niebanalne okazują się
szczegółowe ich opisy.
c. Nie często można obserwować niespotykanej urody żaby. Wuwczas niebanalne okazują się
szczegółowe ich opisy.
d. Nieczęsto można obserwować nie spotykanej urody żaby. Wówczas niebanalne okazują się
szczegułowe ich opisy.

