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Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europej skiego Funduszu Społecznego

Z polszczyzną na co dzień

Cele:

- sprawdzenie (zdiagnozowanie) umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku,

- rozbudzęnie zamiłowania do pięknej polszczyzny,

- zachęceni e młodzieży do posługiwania się poprawną p o|szczyznąna co dzień

1. Użyj właściwej formy rzeczownlka:

a. W programie I nie transmitowano na żywo . ....... (mecze)

b. Kupiłam kilogram ... .. (pomarahcze)

c. Na rosole było widaó licznę ..... (oko)

d. Matka nieustannie myślała o ..... .,, (syn)

2. Popraw błędy w podanych zdaniach

a. W miesiącu czerwcu rozpoczynają się wakacje.

b. Zradości az podskoczył do góry.

c. Mając 7lat, ojciec zapisń mnie do szkoły.

d. Niektórzy przewożąbenzynę w karnistrze.

e. Maria Skłodowska-Curie odkryła dwa pierwiosnki,

f. Tą książkę wypożyczyłem w szkolnej bibliotece.

3. Wpisz słowami odpowiednią formę liczebnika

a. W klasie było . ..... chłopców. (5)

b. Na mecz piłki noznej przyszło dzieci. (135)

c. Widziałampiękny album z ..... .,.... ilustracji. (1000)

4. Dopisz odpowiednią formę czasownika:

a. Codziennie rano , .,, radio. (włączać) (cz,ter., os. 1, l. poj.)

b. Janku, dlaczego takbezczelnie... .,.... (łgać) (cz,ter.,os.2,1, poj.)

5. Podkreśl poprawną formę. W niektórych przypadkach obydwie formy mogąbyó poprawne:

a. żaden-żadny

b. wiater - wiatr

c. sweter - swetr
'd. rodzynek-rodzynka

e. kontrol - kontrola
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f. oryginalny-orginalny

g. pantonima - pantomima

h. orfu - orłowi

i. wziąć-wziąść

6. Do wyrazów obcych dopisz ich rodzime odpowiedniki:

a. kuracja

b. partycypować - ..

c. konęser

d. deficyt

7 . Wybierz odpowiednią formę wvtazu w mianowniku liczby pojedynczej:

a. ten etui, ta etui, to etui

b. ten perfum, ta perfuma, te perfumy

8. Wyrazy podane w nawiasach wstaw w zdaniach w odpowiedniej formie dopełniacza liczby

pojedynczej:

a, Nie kupiłem (kisiel)

b. Nie widziałem ... .. (chrześcijanin)

c. Nie spotkałem ... ,. (Amerykanin)

d. Nie lubię ..... (kasza manna)

9. Popraw następujące powiedzenia:

a. Porywać się z motykąna Marsa

b. Kupować wróbla w worku

c. Pasuje jak krokus do kożucha

d. Mieć muchy w oku

10. Jak powiemy poprawnie? Podkreśl wybraną formę:

a. gęstszy - gęściejszy

b. stać za biletami - stać po bilety

c. przyszłem do koleżanki - przyszedłem do koleżanki

d. strzec tajemnicy - strzec tajemnicę


