
KLUCZ 

II  TEST WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 
kategoria VII - VIII 

 

zad. punkty zasady przyznawania punktów: 
 
 

1.  26 p. po 1 punkcie za poprawne wpisanie brakujących liter                  
lub połączeń literowych 
 
podjąłem                  rozumiem                     koleżankom    
trudną                       umiem                          dzięki  
decyzję                     obiecałem                     wyeliminuję 
stojąc                        dojdę                             błędy 
gęstym                      doszedłem                    pokonam 
gąszczu                    wdzięczny                     konkurencję 
komplikacji                nauczycielom                   
kompetentny             kolegom 
 

2.  9 p. po 1 punkcie  za poprawne uzupełnienie każdej luki w tekście 
przeczeniem „nie”  
 
niecałą, nie brak, niewiele, nieraz, niezwykle, nie trzeba, 
niektórzy, niemądre, nie wytrzymałby. 
 

3.  10 p. po 1 punkcie za poprawnie wyjaśnioną pisownię wyrazu 
 
powrót, bo w innej formie tego wyrazu ó wymienia się na o  
powroty 
zmiażdżony, bo w wyrazie pokrewnym ż wymienia się na z 
miazga 
bukszpan, bo jest to wyjątek 
nie najlepszy, bo „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i 
najwyższym piszemy osobno 
wsuwka, bo jest to wyjątek 
piechur, bo w wyrazie pokrewnym ch wymienia się na sz 
pieszy 
pakunek, bo zakończenie –unek 
narciarz, bo zakończenie –arz 
błahy, bo w wyrazie pokrewnym  h wymienia się na z błazen 
Wielkopolanin, bo nazwa mieszkańca regionu. 



4.  7 p. po 1 punkcie za wpisanie właściwej formy wyrazów 
 
szałwii 
Islandii 
szyi 
orchidei 
żmii 
rewolucji 
misji 
 

5.  5 p. po 1 punkcie za każdy poprawnie ułożony wyraz                  
 
góra, pochlebca, półka, mosiężny, ogórek 
 

6.  6 p. po 1 pkt za każde właściwe skojarzenie 
 
pożar 
żołnierz 
chłód 
biurko 
żarówka 
hałas 
 

7.  6 p. po 1 punkcie za wskazanie poprawnej formy wyrazu 
 
żółte narcyzy 
niechcący 
łabędź 
Tadziu 
karze 
szepczę  
 

8.  6 p. po 1 punkcie za każde poprawne dopisanie cząstki „by” do 
podanych wyrazów 
 
warto by                
zrobiłaby 
znaleziono by  
zatańczyć by 
chociażby 
należałoby    
 
 



9.  11 p. po ½ punkcie za każdy poprawnie wstawiony znak 
interpunkcyjny 
 
    Nastała chwila milczenia, którą przerwał wreszcie 

Tygellinus. 

    - Wszakżem ci już mówił, cezarze – rzekł – rozkaż, a spalę 

Ancjum. Albo wiesz co? Jeśli ci żal tych willi i pałaców, każę 

spalić okręty w Ostii lub zbuduję ci na podgórzu albańskim 

drewniane miasto, w które sam rzucisz płomień. Czy chcesz? 

    Lecz Nero rzucił mu spojrzenie pełne pogardy. 

    - Ja mam patrzeć na płonące drewniane budy? Twój umysł 

zupełnie wyjałowiał, Tygellinie! I widzę przy tym, że nie bardzo 

cenisz mój talent i moją „Troikę”, skoro sądzisz, że jakaś inna 

ofiara byłaby dla niej za wielka. 

 

 

 

razem 86 punktów 
 

 
 


