
KLUCZ  

II  TEST WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
 

kategoria V- VI 
 

zad. punkty zasady przyznawania punktów: 
 
 

1.  14 p. po 1 punkcie za poprawne wpisanie brakujących liter                  
i połączeń literowych 
 
legend  

krętych 

potężnej 

diamentowa 

splątane 

gałęzie 

zdobędzie 

odwagę 

posiąść 

głąb 

atrament 

prowadzą 

kręte 

serpentyna 

2.  6 p. po 1 punkcie  za poprawne dopisanie wyrazów pokrewnych 
uzasadniających pisownię wyróżnionych liter w wyrazach   
 
np. 
pogróżka - groźba                     suchy- susza 

niżej- nisko                                druh- drużynowy 

marzec- marcowy                      miażdżyć- miazga 

 

3.  5 p. po 1 punkcie za poprawne ułożenie wyrazów z „ż” z podanych 
sylab 
 
żaba, bażant, bagaż, żona, żagiel, abażur, żabot, żarówka, 

łoże 

 



 

4.  6 p. po 1 punkcie za uzupełnienie przysłów wyrazem „nie” pisanym 
razem lub osobno 
 
niedaleko                        nie  będzie 

nie  nauczy                     nieszczęścia 

nie   jest                          nie  brzuchem  

 

5.  11 p. po 1 punkcie za poprawny zapis wyrazu wielką lub małą literą 
 
Europy                                  Europejczycy 

Mazurach                              Morzem 

Bałtyckim                              krakowianie 

Wisłą                                    Wawelu 

angielski                               Węgierką 

polską 

 

6.  6 p. po 1 punkcie za poprawne uzasadnienie pisowni cząstek         
–bym, -byś, -by z podanymi wyrazami  
 
rozrysowałbym- łącznie, bo jest to osobowa forma czasownika 

byśmy rozwiązali – cząstki bym, byś, by, byśmy, byście są 

ruchome i mogą występować przed czasownikiem 

jeśliby – łącznie, bo jest to spójnik 

trzeba by – rozdzielnie, bo jest to wyraz, z którym cząstkę –by 

piszemy rozdzielnie 

wiedzieć by – rozdzielnie, bo jest to bezokolicznik 

zaśpiewalibyście – łącznie, bo jest to osobowa forma 

czasownika 

 

7.  12 p. po 1 punkcie za prawidłowe uzupełnienie związków 
wyrazowych brakującymi literami 
 
pechowy wahadłowiec                          świeże warzywa  

orzeźwiająca oranżada                        płócienna bluzka 

druh  Hipolit                                         dziupla wiewiórki 

 
  



8.  18 p. po 1 punkcie za  poprawne uzupełnienie odpowiednim 
znakiem interpunkcyjnym każdej luki w tekście  
 
 Ojciec, widząc czerwoną i spoconą twarz Przemka, zapytał: 
- Gdzieś ty się podziewał przez całe popołudnie? 
- Byłem w szkole. 
- Tyle godzin? Co można robić w szkole do szóstej? Pewnie 
grałeś z chłopcami w piłkę! 
- Ja? Ja nie zauważyłem, że jest już tak późno. Nie gniewaj 
się, tatusiu. Pokornie tłumaczył się chłopiec. 
- Nie o mój gniew chodzi. Najważniejsze, żebyś zdążył odrobić 
lekcje. 
  

                                                                                       

 

razem 78 punktów 
 
 


