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Klasa  VIII - 02.06.20r. 

 

Temat: Pytania  z  gramatyki  na  egzaminie  ósmoklasisty. 

 

1. Przeczytaj.  

 Moi  drodzy, zauważyłam  na  konsultacjach, że  jednak  gramatyka  sprawia  Wam  

nieco  problemu - poćwiczymy  ją  jeszcze  raz - dziś  pytania  będą  dotyczyć  fleksji - czyli  

odmiennych  i  nieodmiennych  części  mowy. Oczywiście  musicie  utrwalać  także  wiedzę  

na  ich  temat. 

 

2. Odpowiedzi  do  testu: budowa  i  składniki  utworu. 

1. I - D, II -A, III - C, IV - B 

2. I -A. D, E, II -D, III -A, B, IV - C 

3. a) B, b) A, D 

4. D 

5. D 

6. D 

7. D 

8. A 

 

3. Poćwicz - jutro  prześlę  Wam  do  sprawdzenie  poprawne  odpowiedzi :) 

 

1. Z  podanego  tekstu  wypisz    

a) czasowniki  w  formie  osobowej 

b) czasowniki  w  formie  nieosobowej 

Chopin  zaczął  grać  błyskotliwą  etiudę, wywołującą  bardziej  pogodny  nastrój. Przyjęto  

ją  z  ogromnym  aplauzem, za  który  podziękował  zgrabnym  ukłonem. I  teraz  dopiero  

uśmiechnął  się  do  wzruszonej  starszej  kobiety. Uśmiechnęli  się  też  ci, którzy  widywali  

ich  razem  na  spacerach  i  wiedzieli, że  to  jego  matka. 

a) - 

 

b) - 

 

2. Wpisz  w  każdą  pustą  rubrykę  tabeli  wskazaną  formę  podanego  czasownika. 

 

 

I 

 

zrozumieć  

 

2. os. lp. trybu  rozkazującego 

 

 

II 

 

ciągnąć 

 

1. os. lm. czasu  przeszłego  w  

rodzaju  męskoosobowym 
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III 

 

wydzierać 

 

imiesłów  przysłówkowy 

 

 

IV 

 

zdawać 

 

1.os. lp. czasu  teraźniejszego 

 

 

V 

 

wziąć 

 

2. os. lp. czasu  przeszłego  w  

rodzaju  męskim. 

 

 

3. Który  z  podanych  szeregów  zawiera  czasowniki  jednocześnie  nieprzechodnie ( 

nie  można  utworzyć  od  nich  strony  biernej )  i  dokonane. 

A. zapomnieć, kłamać, spojrzeć    B. zaśmiać  się, spojrzeć, stanąć 

C. zakląć, biec, opowiedzieć     D. klęczeć, wydawać, stać 

 

4. Dopasuj  przykłady  do  wymienionych  osobliwości  w  odmianie  rzeczownika. 

Wpisz  w  każdą  lukę  wybrany  wyraz  spośród  podanych 

 

człowiek * serce * stypendium * spodnie * ucho * solidarność 

 

I. Brak  liczby  mnogiej -...................................... 

II. Brak  liczby  pojedynczej - .................................... 

III. Całkowita  zmiana  tematu  w  liczbie  mnogiej -..................................... 

IV. Występowanie  dwóch  wzorców  odmiany  w  liczbie  mnogiej - .................... 

V. Zachowanie  takiej  samej  formy  we  wszystkich  przypadkach  liczby  pojedynczej - 

............................................ 

 

5. W  którym  z  podanych  przykładów  błędnie  oddzielono  temat  od  końcówki  

fleksyjnej. 

A. książ - ce  B. fantazj- ą  C. gazeci - e  D. chłopc - om 

 

6. Podaj  poprawne  formy  wyrazów  zapisanych  w  nawiasach. 

I. W  zajęciach  kółka  teatralnego  uczestniczy ( 18 ) ...................... uczniów. 

II. Muzeum  Kornela  Makuszyńskiego  znajduje  się  w  ( Zakopane ) ................ 

III. Na  imieniny  zaprosiłam ( kilka ) ..........................(przyjaciele )..................... 

IV. Już  w  ogrodzie  witaliśmy  się  z  przybyłymi  ( goście ) ........................ 

V. W  czasie  pobytu  w  Stanach  Zjednoczonych  poznał  wielu ( Amerykanin ) 

................................ 

VI. Na  polanie  w  lesie  leżało  wiele  zwalonych  ( pień ) ...................... 

VII. Razem  z  moją  babcią  mieszkają  następujący  domownicy: dziadek, ( 2) 

.....................wujowie, (2) ..................dzieci, ( 2) ..................psy. 

VIII. Dzieci  troskliwie  opiekowały  się  chorym ( źrebię ) ............................. 

IX. Z  którymi ( konie ) ................... wygrał  twój  faworyt? 
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X. Książki  niosła  w  siatce  z  dużymi ( oko ) ............................ 

 

7. Wypisz  wyrazy, które  się  stopniują. 

Kolejna  upalna  podzwrotnikowa  noc  szybko  spowiła  jacht  mrocznym  całunem. 

Ten  okrągły  drewniany  stolik był  rodzinną  pamiątką  po  prababce  długo  mieszkającej  

w  starym  dworku. 

 

8. Ile  zaimków  występuje  w  tekście  z  zadania  7? 

A. 7      B. 8      C. 9      D. 10 

 

9. Które  z  wyrażeń  przyimkowych  w  podanym  zdaniu  pełni  funkcję  dopełnienia? 

 

Za  tydzień  spotkam  się  z  wolontariuszem  z  Fundacji  "Poza  Horyzonty". 

 

10. Partykuła  użyta  w  zdaniu: "Odpowiedziałbym, gdybym  usłyszał  pytanie" 

A. wyraża  życzenie                      B. wzmacnia  intencje  nadawcy 

C. podkreśla  ekspresję  wypowiedzi  D. sygnalizuje  możliwość  działania 

 

11. Partykuła  użyta  w  zdaniu: "Podejdziesz  no  tu  do  mnie?" 

A. wprowadza  pytanie.  B. wzmacnia  polecenie 

C. sygnalizuje  możliwość  działania  D. zawiera  nawiązanie  do  wcześniejszych  

informacji 

 

12. Wykrzyknik  użyty  w  zdaniu: "Halo! Czy  pan  mnie  słyszy?"  

A. wskazuje  na  czynność  wykonywaną  przez  odbiorcę. 

B. imituje  odgłosy  zjawisk  otaczającego  świata. 

C. służy  uwydatnieniu  emocji  mówiącego. 

D. ma  zwrócić  uwagę  rozmówcy. 

 

13. Jakimi  częściami  mowy  są  wyrazy  podkreślone  w  podanych  zdaniach? 

 

przyimek * partykuła * wykrzyknik * spójnik 

 

I. A! Jak  to  boli! -  

II. Odszedł, a  ona  wcale  nie  odczuwała  żalu -  

III. A  nie  mówiłam, że  to  się  uda? -  

IV. Czy  tu  zostajesz? -  

V. Nie  wiem, czy  tu  zostanę -  

 

 


