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JĘZYK POLSKI – OMNIBUS  

1. Wyraz historyje to  

a) archaizm  

b) dialektyzm  

c) regionalizm  

d) kolokwializm  

2. Kto zabił Minotaura?  

a) Dedal  

b) Tezeusz  

c) Ariadna  

d) Herakles  

3. W zdaniu: Michał wyjął z szuflady małą książeczkę podkreślone rzeczowniki występują kolejno w: 

a) mianowniku, narzędniku, bierniku  

b) mianowniku, celowniku, dopełniaczu  

c) mianowniku, dopełniaczu, bierniku  

d) mianowniku, dopełniaczu, celowniku  

4. Które uzasadnienie pisowni rz w wyrazie jest prawidłowe?  

a) przełknąć – rz po spółgłosce  

b) potrzeby – rz wymieniające się na r  

c) tworzenie – rz niewymienne  

d) przestać – rz wymienne na r  

5. W wypowiedzeniu Mógłbym tutaj siedzieć cały dzień, ale powinienem wrócić do domu wyraz ale można  

zastąpić spójnikiem:  

a) więc  

b) lecz  

c) czyli  

d) bo  

6. Podaj nazwiska dwóch polskich pisarzy, którzy otrzymali Literacką Nagrodę Nobla.  

7. Podaj imiona duchów lekkich – bohaterów dramatu A. Mickiewicza Dziady cz. II.  

8. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment:  

Jakiż to chłopiec piękny i młody?  

Jaka to obok dziewica?  

Brzegami sinej Świtezi wody  

Idą przy świetle księżyca.  

9. Wyjaśnij związek frazeologiczny pięta Achillesa.   

10. Przykładem jakiego środka stylistycznego jest fragment trenu J. Kochanowskiego: Moja droga Orszulo?  

11. Dokończ zdanie: Monolog to wypowiedź …  

12. Jaki kolor miała krew bogów greckich?  

13. Podaj antonim do czasownika „grzeszyć”? 
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14. Podaj tytuł i 3 cechy wybranego utworu synkretycznego. 

15. Wymień znane ci układy rymów.  

16. Przymiotnik nie odmienia się przez:  

a) liczby   

b) rodzaje   

c) przypadki   

d) osoby  

17. Wyrażenie przyimkowe znajduje się w zdaniu: 

a) Był nad morzem.   

b) Miał nie jeden, ale tysiąc problemów.   

c) Tylko ona znała całą prawdę.   

d) Radził sobie doskonale.   

18. Nie stopniuje się przymiotnik:  

a) żałosny  

b) uroczy   

c) wyraźny   

d) młodzieżowy  

19. Błąd ortograficzny jest w zdaniu:  

a) Uległ presji otoczenia.   

b) Bała się żmii.  

c) Na szyi miała łańcuszek.   

d) Silnik uległ awari.  

20. Wojna trojańska trwała:  

a) 5 miesięcy   

b) 5 lat   

c) 10 lat   

d) 20 lat 


