
klasa I TG 

1 kwietnia - środa 

Temat: Poprawność językowa 

Masz do rozwiązania test językowy. W każdym zadaniu 
tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Prześlij rozwiązanie 
na mojego maila do piątku 3.04., 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.  

 

 


