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 X Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny 

im. o. Onufrego Kopczyńskiego 
test etapu szkolnego 

klucz odpowiedzi 

Uwaga! Punkty przyznajemy za prawidłowe odpowiedzi. 

 Klucz prezentuje przykładowe ich wersje. 

Numer 
zdania 

Oczekiwana odpowiedź Punktacja 

1.  a)  
Olga Tokarczuk – podmiot, rzeczownik 
otrzymała – orzeczenie, czasownik 
Nobla – dopełnienie, rzeczownik 
za wyobraźnię – dopełnienie, wyrażenie przyimkowe 
narracyjną – przydawka, przymiotnik 
przekraczającą – przydawka, imiesłów przymiotnikowy 
granice – dopełnienie, rzeczownik 
z pasją – okolicznik, wyrażenie przyimkowe 
encyklopedyczną – przydawka, przymiotnik 

b)  
Komitet – podmiot, rzeczownik 
Noblowski – przydawka, przymiotnik 
docenił – orzeczenie, czasownik 
pisarkę – dopełnienie, rzeczownik 
polską – przydawka, przymiotnik 
za ogląd – dopełnienie, wyrażenie przyimkowe 
spraw – przydawka, rzeczownik 
lokalnych – przydawka, przymiotnik 
umiejętność – dopełnienie, rzeczownik 
spojrzenia- przydawka, rzeczownik 
na rzeczywistość – przydawka, wyrażenie przyimkowe 
z perspektywy – przydawka,  wyrażenie przyimkowe 
szerszej – przydawka, przymiotnik 
i – spójnik 

20p.  
Przyznajemy po 5 p. 
za rozbiór logiczny i 
gramatyczny każdego 
zdania. 
Odejmujemy 1p. za 
każdy błędnie 
sklasyfikowany 
wyraz. 
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2.  a)  
1. zd. główne 
2. zd. zł. podrzędnie przydawkowe do 1. 
3. zd. zł. współrzędnie przeciwstawne do 1. 
4. zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe do 3. 
5. zd. zł. podrzędnie przydawkowe do 4. 
6. zd. zł. współrzędnie łączne do 5. 

b)  
1. zd. główne 
2. zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe do 1. 
3. zd. zł. współrzędnie przeciwstawne do 2. 

c)  
1. zd. główne 
2. zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe do 1. 
3. zd. zł. współrzędnie przeciwstawne do 2. 

12p. 
Przyznajemy 1. za 
każde poprawnie 
określone i 
umieszczone na 
wykresie zdanie. 
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3.   osoba liczba rodzaj czas tryb strona aspekt 
otrzymała 3 poj. żeński przeszły ozn. czynna dk 
docenił 3 poj. męski przeszły ozn. czynna dk 
nagradzaliby 3 mn. m.os. - przyp. czynna ndk 
wygrywaj 2 poj. - - rozk. czynna ndk 
zyskują 3 mn. - teraźn. ozn. czynna ndk 

 

10p.  po 2 p. za 
właściwe określenie 
formy każdego 
czasownika. 1p., jeśli 
w opisie formy jest 1 
błąd, 0p., jeśli są 2 
błędy lub więcej. 

4.  np.  
skrawków 
także  
pewniak do 
sprzedaż wszystkich 

4p. 
 

5.  zrosty, złożenia, zestawienia 
Nagroda Nobla jest zestawieniem. 

4p. 

6.  pisarz – wyraz podstawowy 
pisar – podstawa słowotwórcza 
- ka – formant 
‘kobieta pisarz’ – parafraza słowotwórcza 

5p. 

7.  Nazwa 
przypadka 

Pytanie Odmiana w 
liczbie 
pojedynczej 

Odmiana w 
liczbie mnogiej 

Mianownik Kto? Co? Pisark-a Pisark-i 
Dopełniacz Kogo? Czego? Pisark-i Pisarek-Ø 
Celownik Komu? Czemu? Pisarc-e Pisark-om 
Biernik Kogo? Co? Pisark-ę Pisark-i 
Narzędnik Z kim? Z czym? Pisark-ą Pisark-ami 
Miejscownik O kim? O czym? Pisarc-e Pisark-ach 
Wołacz O! Pisark-o! Pisark-i! 

 
Tematy oboczne: pisark-;pisarki-;pisarc-;pisarek- 
Oboczności: k:ki; k:c; Ø:e (e ruchome) 

10p. 
2 punkty za: 
wypisanie 
przypadków i 
podanie ich pytań, 
3 punkty za odmianę 
w liczbie pojedynczej 
i oddzielenie 
końcówek od tematu, 
3 punkty za odmianę 
w liczbie mnogiej i 
oddzielenie 
końcówek od tematu, 
1 punkt za podanie 
tematów obocznych, 
1 punkt za podanie 
oboczności 
Za każdy błąd 
odejmujemy 1 punkt. 

8.  Np. 
a) Czytanie tej książki jest tym, co sprawiło mi przyjemność. 
b) Cieszy mnie, że odnosicie sukcesy. 
c) Jeśli zdarzy się wypadek, wezwij pomoc. 

3p. 

9.  Np. 
Pisarka powiedziała, iż wierzy, że uznawanie czegoś za oczywiste wcale 
nie wiąże się z kwestią faktów, lecz wynika raczej z umowy społecznej i 
przyzwyczajeń naszego umysłu. 

2p. 
2 punkty za w pełni 
poprawne 
przekształcenie, 1p. 
przy drobnym 
błędzie, 0p. za 
niewłaściwe 
wykonanie zadania. 

Razem: 70p. 

Zdobycie 53p. gwarantuje udział w finale. 


