
KONKURS JĘZYKOWY – OJCZYZNA POLSZCZYZNA – 2017 

Imię i nazwisko ______________________________________     
klasa _____________

Łączna suma punktów _________________________________

I. Podaj po dwa poprawne odpowiedniki każdego z wymienionych 
pleonazmów – jeden jednowyrazowy i jeden dwuwyrazowy lub 
wielowyrazowy.

1. szesnasta po południu – szesnasta lub czwarta po południu

2. akwen wodny - ….............................................. lub 

…........................................................

3. zapamiętywać na pamięć - ….................................................. lub 

….............................................

4. pozytywna zaleta - …................................................ lub 

….........................................................

5. stuletnia rocznica - …............................................... lub 

….........................................................

II. Przyporządkuj podanym niżej frazeologizmom właściwe znaczenia. 

1. żabie oczy    …....... a. 'oczy bardzo jasne i wypukłe lub 
oczy bez wyrazu' 

2. oczy jak niezapominajki    
….......

b. 'spojrzenie nerwowo kierowane w 
coraz to inne strony'

3. szklane oczy    …....... c. 'oczy zamglone patrzące 
nieprzytomnie albo oczy osoby 

zakochanej, wpatrującej się w obiekt 
swojej miłości' 

4. cielęce oczy     …....... d. 'oczy jasnoniebieskie' 

5. latające oczy    …....... e.'oczy, które mają zdolność widzenia 
w ciemności' 

6. maślane oczy    …....... f.'oczy patrzące badawczo, bystro, 
przenikliwie' 

7. rybie oczy    …....... g.'oczy lekko załzawione, błyszczące 
niezdrowo, wyglądające chorobliwie'

h. ''oczy o łagodnym, bezmyślnym, 
sennym wyrazie'

i. 'wypukłe, wyłupiaste oczy' 

III. Podaj początek przysłowia.

...jak go malują. 

...nie ma kołaczy. 

...tego sercu nie żal.

...że niedobre 
spółki. 

...taki kram. 

...nie pchaj się na 
afisz. 

...ząb za ząb. 

...muru nie 
przebijesz. 

...czapka gore...

...i Salomon nie 
naleje. 



IV. Podaj polski odpowiedniki wyrażenia.

Quo vadis 

Curriculum vitae 

Fifty-fifty 

Cogito ergo sum 

Mass media 

V. odpowiedz na podane pytania, wpisując znak '+' w odpowiedniej 

rubryce.

Tak Nie 

1. Czy rustykalny i wiejski to to samo? 

2. czy sankcje i utrudnienia to to samo? 

3. Czy lingwistyka i językoznawstwo to to samo? 

4. Czy globtroter i podróżnik to to samo? 

5. Czy stagnacja i zastój to to samo?

6. Czy generacja i pokolenie to to samo? 

7. Czy goj i innowierca to to samo? 

VI. Jakie choroby leczą następujący lekarze:

1. dermatolog - …......................................................................................

2. kardiolog - …........................................................................................

3. nefrolog - …..........................................................................................

4. onkolog - …..........................................................................................

5. pulmonolog - ….....................................................................................

6. urolog - ….............................................................................................

7. laryngolog - …......................................................................................

VII. Do podanych wyrazów podaj wyrazy o znaczeniu przeciwnym 

(antonimy).

mini - permanentny - 

kończyć - infantylny - 

wada - fikcyjny - 

wertykalny - synteza - 

doniosły - abstynencja - 

totalny - pesymizm - 

zdrowie - tragiczny - 

VIII. W wykropkowane miejsca wstaw 'ę', 'em' lub 'en'.

akompaniam.....t b.....zyna r.....cista

w.....dka leg.....da kl.....pa

st.....pel s.....sacja konsekw.....tny 

pot.....żny  st.....chły wi.....zy

IX. Wpisz brakujące człony podanych poniżej peryfraz.

Przykład: Półwysep Apeniński – (włoski) but 

Cypr – …................................ Afrodyty 



oświecenie – …................................ rozumu 

choinka – …................................ wigilijne

mężczyźni – …................................ brzydka 

kobiety – piękniejsza …................................ ludzkości 

narciarstwo – białe …................................ 

Rzym – …................................ Siedmiu Wzgórz

niedowiarek – niewierny …................................

nagość – strój …................................

telewizja, radio i prasa – czwarta …............................

X. Tylko jednemu spośród podanych wyrazów przypisano właściwe 

znaczenie, definicje pozostałych słów zamieniono miejscami. Wskaż 

wyraz objaśniony poprawnie, a pozostałym przyporządkuj właściwe 

znaczenie. 

1. kolonialista – 'ten, kto osiedlił się na terenach skolonizowanych';

2. kolonizator – 'ten, kto kolonizuje podbity kraj';

3. kolonista – 'ten, kto uprawia politykę kolonialną, zwolennik poglądów

politycznych usprawiedliwiających wyzysk kolonii przez obce państwo 

dominujące'.


