
klasa I TF 

6 kwietnia - poniedziałek 

Temat 1.: Poprawność językowa 

Masz do rozwiązania test językowy. W każdym zadaniu 
tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Prześlij rozwiązanie 
na mojego maila do środy 8.04., godz.18.00. 

Podaj rozwiązania wg wzoru, np.: 1 A, 2A itd. 

Test językowy 
1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników:  

A. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy  
B. szliśmy, szedłem, poszliśmy  
C. szłem, szedłam, poszliśmy  
D. szłem, szłam, poszliśmy.  

2. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane  

w mianowniku:  

A. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu  
B. Jaś, Stasio, Zdzisiu  
C. Jasio, Stasio, Zdzisio  
D. Jaś, Stasiu, Zdzisio.  

3. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony?  

A. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz  
B. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj  
C. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj  
D. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz.  

4. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej.  

A. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi  
B. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami  
C. liściami, świniami, koniami, dłoniami  
D. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.  

5. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna?  

A. hrabiego  
B. Hiszpana  
C. gdańszczanina  
D. mieszczana.  

6. Androny to:  

A. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny  
B. wafle, inaczej andruty  
C. staropolska nazwa andrzejek  
D. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony.  



7. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty?  

A. okres czasu, potencjalne możliwości  
B. cofać się do tyłu, adres zamieszkania  
C. iść naprzód, okres próbny  
D. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze.  

8. Wskaż niepoprawne wyrażenie:  

A. ilość uczniów w klasie  
B. liczba uczniów w klasie  
C. ilość kawy w filiżance  
D. ilość pieniędzy w portfelu.  

9. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy:  

A. Proszę piętnaście dekagramów sera.  
B. Proszę piętnaście deko sera.  
C. Proszę piętnaście deka sera.  
D. Proszę pół kilo soli.  

10. Kupujesz:  

A. tę pomarańczę  
B. tą pomarańczę  
C. tego pomarańcza  
D. tę pomarańcz.  

11. Które wyrażenie jest poprawne? 

A. półtorej litry wody  
B. półtora litra wody  
C. półtorej litra wody  
D. półtora litry wody.  

12. Które z poniższych zdań nie zawiera dwuznaczności?  

A. Zabraliśmy tornister z Bartkiem.  
B. Górale trudnią się hodowlą owiec i wyrobem kierpców z własnej skóry.  
C. Gospodyni doiła krowę, która głośno ryczała.  
D. Góral nosi na głowie kapelusz z muszelkami, koszulę i kierpce.  

13. Wskaż błędną propozycję dwóch form obocznych wyrazów. Możemy powiedzieć:  

A. To jest Jaś albo Jasio.  
B. Nie ma pokojów albo pokoi.  
C. Lubić kogoś albo lubieć kogoś.  
D. Nie ma tych alei albo tych alej.  

14. Który wyraz nie ma liczby mnogiej?  

A. drzwi  
B. dynamiczność  
C. nożyczki  
D. komórka.  



15. Który szereg zawiera wszystkie poprawnie odmienione czasowniki?  

A. myśleć, wymyślić, nienawidzić  
B. myśleć, wymyśleć, nienawidzić  
C. myśleć, wymyśleć, nienawidzieć  
D. myślić, wymyślić, nienawidzieć.  

16. Wskaż zdanie poprawnie zbudowane:  

A. Przepłynąwszy ocean, spełniło się jego największe marzenie.  
B. Biegnąc do przystanku, uciekł mu autobus.  
C. Płynąc do Ameryki, jego myśli były skoncentrowane na czekającej go pracy.  
D. Siedząc w fotelu, czytał poranną gazetę.  

17. W którym szeregu wyrazów wszystkie czasowniki mają poprawne formy?  

A. zdejm, lubiłam, rozumieją  
B. zdejmij, lubiałam, rozumieją  
C. zdejmij, lubiłam, rozumieją  
D. zdejmij, lubiłam, rozumią.  

18. W którym zestawie znajdują się niepoprawnie odmienione liczebniki wraz z rzeczownikami?  

A. dwoje piskląt, dwa koty  
B. dwa pisklęta, dwa kotów  
C. dwoje drzwi, dwoje dzieci  
D. dwie świnie, dwoje prosiąt.  

19. Który zestaw zawiera wszystkie poprawne formy rzeczowników w mianowniku?  

A. wesz, mysz, weka   
B. wsza, mysz, weka   
C. wesz, mysza, wek  
D. wesz, mysz, wek.  

20. Które wyrażenie zawiera błąd językowy?  

A. ta kontrol  
B. ta kontrola  
C. ta mysz  
D. ten patrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 



klasa I TF 

6 kwietnia – poniedziałek 

 

Temat: Odmiany języka polskiego – gwara 

młodzieżowa. 

 

Ten temat nie wymaga od Ciebie wysyłania pracy domowej.  

Przeczytaj zamieszczone niżej informacje. Napisz w zeszycie definicję gwary młodzieżowej (w jednym 

zdaniu) i wypisz kilka przykładów tego slangu. 

1. Językiem ogólnym posługują się członkowie środowisk inteligenckich, a także ci, którzy nauczyli się 

go w szkole, bądź za pośrednictwem środków masowego przekazu. Język ogólny jest językiem 

państwowym, językiem piśmiennictwa oraz językiem warstw wykształconych. 

Jedną z odmian języka ogólnego są gwary środowiskowe (tzw. socjolekty) - język właściwy dla danej klasy 

lub grupy społecznej, zawodowej lub subkultury. 

2. Gwara młodzieżowa  – na gruncie języka polskiego to język środowiskowy młodzieży.  

Slang młodzieżowy cechuje duża zmienność czasowa. W każdym dziesięcioleciu młodzież używa 

specyficznych dla siebie określeń, które następnie zmieniają swoje znaczenie lub zastępowane są przez 

inne. Podobnie jak w przypadku slangu więziennego użytkownicy slangu młodzieżowego starają się 

stworzyć język niezrozumiały dla osób postronnych.  

Slang młodzieżowy czerpie obecnie głównie z języka angielskiego Częste jest również użycie 

wulgaryzmów.  

 



3. Różnice pomiędzy ogólną polszczyzną a gwarą młodzieżową 
 

Ogólna polszczyzna Gwara młodzieżowa 

Zakres słownictwa używany w codziennym życiu 

przez społeczeństwo polskie i rozumiany przez 

wszystkich jego członków. Cechuje ją zmienność, 

ale jest to proces długotrwały. Jej normy 

warunkują zasady opracowywane i uchwalane 

przez Krajową Radę Językową, które 

publikowane są między innymi w słownikach 

różnego typu. 

Zakres słownictwa używany nieformalnie na co 

dzień przez młodzież. Słownictwo łatwe w 

odbiorze dla konkretnej grupy społecznej i często 

tylko przez nią rozumiane. Slang młodzieżowy 

cechuje duża zmienność czasowa. Duży wpływ 

języków obcych, przede wszystkim angielskiego, 

oraz kolokwializmów. 

 

4. Minisłownik młodzieżowej polszczyzny 
 

ABS                   –       człowiek mocno umięśniony, który odznacza   się ,,absolutnym brakiem szyi’’ 

Banan                –       szeroki uśmiech 

Beka                  –       śmieszna sytuacja 

Badeje, badejki –       spodenki kąpielowe od niem. ,,baden’’, czyli  kąpać się, lub krótkie   spodenki we 

wzorki 

Gitara                –       wszystko jest w porządku 

Gimb                 –       pogardliwie o gimnazjaliście    

Gimbaza            –       szkoła gimnazjalna 

Flota                  –       pieniądze 

Hamulcowy       –       osoba pilnująca porządku na imprezie 

Joga                   –       człowiek mało spostrzegawczy, powolny 

Jogobela            –       tanie wino 

Kuźnia               –       siłownia 

Labs                   –       nudziarz, człowiek, któremu nic się nie chce 

Leming               –      osoba, która bezkrytycznie wierzy w to, co   usłyszy w TV albo    

                                    wyczyta w Internecie 

Lokówka            –      miejsce, gdzie będzie można zorganizować  imprezę albo znaleźć nocleg 

Rekolki              –       rekolekcje 

Suchar               –       mało śmieszny żart 

Spowiedź           –       egzamin 

Tyrka                 –      praca, robota 



Tymczas            –       na razie, do zobaczenia 

Waksy                –      wagary 

W płytę              –       jest dobrze, dawne w ,,dychę’’ 

Yolo                    –      od angielskiego zwrotu ,,You Only Live Once’’  –   ,,żyje się tylko raz’’ 

Zwijać garba      –      wychodzić 

Zzipować się      –       ścisnąć się (np. w pełnym przedziale) 

Zyzać                  –      spać- pochodzi prawdopodobnie z komiksowych dymków, gdzie sen                                        

postaci oznacza się poprzez Zzzz’’ 

Żal                       –      coś jest beznadziejne, żałosne 

 


