
QUIZ  JĘZYKOWY  NR 2 
 

Z polszczyzną za pan brat cz.2 
 

 1. Popraw błędy w poniższych zdaniach. 

     a. Po kolacji wyszłem na spacer. 

     b. Mam już pełny komplet książek o Panu Samochodziku. 

     c. Oni nie umią rozwiązać tego zadania. 

     d. Mi się nie podoba twoje zachowanie. 

     e. Aby uniknąć zderzenia, cofnąłem się do tyłu. 

     f. Musisz wziąść się do pracy. 

     g. Wracając ze szkoły, wiał silny wiatr. 

 2. Jak powiemy poprawnie? 

   I.  a. wymyślić 

       b. wymyśleć 

        c. obie wersje są poprawne 

  II.  a. kontrol 

       b. kontrola 

       c. obie formy są poprawne 

 III. a. swetr 

       b. sweter 

       c. obie formy są poprawne 

 IV. a. wiatr 

       b. wiater 

       c. obie formy są poprawne 

  V. a. podkoszulek 

       b. podkoszulka 

       c. obie formy są poprawne 

 VI. a. podeszew 

       b. podeszwa 

       c. obie formy są poprawne 

 3. Który szereg wyrazów jest ułożony w porządku alfabetycznym? 

     A. krótki, księża, książka, krzywda, księżyc 

     B. chrząszcz, chrzan, chrząstka, chrzest, chrzęścić 

     C. kształt, kształtny, kształcenie, kształcony, kształcić 

     D. rzadziutki, rządowy, rządzić, rzeczka, rzeczownik 



 4. Połącz synonimy / wyrazy bliskoznaczne. 

  DAREMNY    rozumny   czupurny 

     KŁÓTLIWY     problematyczny  nieścisły 

     MĄDRY     dzielny    niepewny 

     NIEDOKŁADNY    swarliwy   nieskuteczny 

  ODWAŻNY     bezowocny   niegłupi 

  WĄTPLIWY    powierzchowny  nieustraszony 

 5. Wskaż szereg, w którym podane wyrazy nie są bliskoznaczne. 

     A. zdenerwowany, zirytowany, rozgorączkowany, wzburzony 

     B. wymyślny, wyszukany, fikuśny, udziwniony 

     C. brutalny, nieludzki, okrutny, silny 

      D. małomówny, milczący, mrukliwy, skryty   

 6. Do wymienionych wyrazów podaj antonimy (wyrazy przeciwstawne). 

     DOBRY 

  LŻEJSZY 

     PROSTY 

     SZERSZY 

     ZDROWIE 

     ŚMIECH 

  BRZYDOTA 

     TEORIA 

 7. Podane wyrazy mają niejedno znaczenie. Dopasuj wyrazy do ich znaczeń. 

     *    babka    *    mysz   *    obóz    *    wiatrówka    *    zamek    *     zebra    *  

     a. ssak 

  b. urządzenie do zamykania 

     c. gryzoń 

     d.  zespół namiotów usytuowanych pod gołym niebem 

      e. matka ojca lub matki 

      f. lekka kurtka 

      g. urządzenie ułatwiające posługiwanie się komputerem 

      h. pasy namalowane na jezdni 

      i. budowla mieszkalna 

      j. grupa ludzi o podobnych poglądach 

      k. broń palna 

      l. ciasto 

 8. Który z podanych wyrazów jest archaizmem? 

     A. karczma 



     B. zajazd 

     C. restauracja 

     D. kawiarnia 
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