
ZAJECIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII; 15.06. 

Poprawne odpowiedzi: 

I – N, II- P, III- N, IV- N, V- P. 

Prawidłowe  związki frazeologiczne użyte w zdaniach.  

1.Wczoraj nasza klasa poniosła porażkę w meczu z VIII C. 

2. Dałem głowę, że projekt skończymy w terminie. 

3. Ten fatalny występ kładę na karb twojej tremy. 

4. Mamy teraz naprawdę twardy orzech do zgryzienia. 

5. Czemu cały wieczór jesteś nie w sosie? 

POPRAWNOŚC JĘZYKOWA- ODPOWIEDZI 

I. Wpisz w każdą lukę właściwe określenie błędów występujących w podanych zdaniach: 

          frazeologiczny/     ortograficzny/    składniowy/    interpunkcyjny/    fleksyjny 

 

1. Cytat powinien być zapisany w cudzysłowiu     błąd fleksyjny………..................... 

2. Czytając wiersz, nasunęła mi się myśl                błąd składniowy ……………………. 

3. Mogło by to  nam pomóc                                     błąd ortograficzny ……………………. 

4. Trzeba by ktoś mu pomógł                                   błąd interpunkcyjny ……………………. 

II. Wpisz w każdą lukę wyraz we właściwej formie: 

1. Ponieważ na (dwór) dworze było zimno, wypiliśmy na (rozgrzewka)  rozgrzewkę 

po kubku(kakao) kakao. 

2. Na półce stało wydanie zbiorowe dzieł (hrabia) hrabiego Aleksandra (Fredro) Fredry.  

3. W  wielu miastach istnieją (technikum) technika , które dobrze przygotowują do (studia) 

studiów. 

4. Pojechał z (goście) gośćmi obejrzeć (Statua) Statuę Wolności. 

III. Wpisz w każdą lukę właściwą literę lub dwuznak: 

1. Dopóty dzban wodę nosi,  dopóki się ucho nie urwie. 

2. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 

3. Mówiły  jaskółki,  że niedobre są spółki. 



4. Żadna praca nie hańbi.  

IV. Któremu z podanych związków frazeologicznych błędnie przyporządkowano znaczenie? 

A. umywać ręce- zrzucać z siebie odpowiedzialność 

B. wtrącać swoje dwa grosze- zarobić na czymś 

C. słomiany ogień- krótkotrwały zapał 

D. kaczka dziennikarska- zmyślona informacja. 

B. 

Przeczytaj przywołaną odpowiedź ucznia, a następnie wybierz poprawne dokończenie. 

Powinniście mnie słuchać bardziej uważniej! 

Uczeń popełnił w swojej wypowiedzi błąd, ponieważ: 

A. Użył bezokolicznika w funkcji orzeczenia. 

B. Podał błędną formę stopnia wyższego przysłówka. 

C. Nie zastosował formy trybu rozkazującego czasownika. 

D. Stopniował przysłówek, który nie podlega stopniowaniu. 


