
KLUCZ ODPOWIEDZI – ELIMINACJE WSTĘPNE XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
GRAMATYCZNEGO IM. O. O. KOPCZYŃSKIEGO

1.     10p.
Kręte alejki miejskich parków pięknie pokryły różnobarwne liście opadające z drzew.

kręte – przydawka, przymiotnik
alejki – dopełnienie, rzeczownik
miejskich – przydawka, przymiotnik
parków – przydawka, rzeczownik
pięknie – okolicznik sposobu, przysłówek
pokryły – orzeczenie czasownikowe, czasownik
różnobarwne – przydawka, przymiotnik
liście – podmiot gramatyczny, rzeczownik
opadające – przydawka, czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego
z drzew – okolicznik miejsca (skąd?) lub dopełnienie (z czego?) , wyrażenie przyimkowe

Przyznajemy jeden punkt za każdy dobrze określony wyraz (część zdania oraz część mowy), nawet 
jeśli pojawią się błędy w budowie wykresu. Pół punktu przyznajemy, jeśli uczeń poprawnie określił 
część mowy LUB część zdania.
Jeśli uczeń poprawnie narysował wykres zdania, ale nie określił dobrze żadnych części mowy ani 
części zdania, przyznajemy 1 punkt.

2.      5p.

osoba liczba tryb czas rodzaj aspekt

powiedział 3. pojedyncza oznajmujący przeszły męski dokonany

mówię 1. pojedyncza oznajmujący teraźniejszy --------- niedokonany

podaj 2. pojedyncza rozkazujący ------------- ------------- dokonany

zanieśliby 3. mnoga przypuszczający ------------ męskoosobowy dokonany

będziemy 
pisały

1. mnoga oznajmujący przyszły niemęskoosobo-
wy

niedokonany

Przyznajemy 1 punkt za określenie wszystkich możliwych kategorii gramatycznych danego 
czasownika. Przyznaje się po pół punktu przy popełnieniu jednego błędu w określaniu kategorii 
gramatycznej czasownika. Więcej niż 1 błąd - 0 punktów.

3.    3p.
M. król -  końcówka zerowa       król – owie
D. król – a                                   król – ów
C. król – owi                               król – om
B. król – a                                    król – ów
N. król – em                                 król – ami
Ms. król – u                                 król – ach
W. król – u                                   król – owie



Za każdy błąd odejmujemy 1 punkt.
Jeśli uczeń w ogóle nie oddzielił końcówek od tematu, ale poprawnie odmienił rzeczownik król 
przez przypadki, przyznajemy 1 punkt.

4.  10p.
rzeczowniki czasowniki przymiotniki liczebniki zaimki przysłówki przyimki spójniki partykuły wykrzyknik

i

piątka, 
bieganie, 
szczęście, 
kogut

pójdziemy, 
zburzono

ładne, 
dobry, 
słodsze

trzeci, 
kilka, 
pięcioro,  
ćwierć

ona, taki, 
jak

jutro, 
radośnie

na, dla oraz, lecz, 
albo

niech, nie Hej! Och!

 Przyznajemy 1 punkt za każdą poprawnie uzupełnioną kolumnę.

5.  3p.

pocieszyli  po-cie-szy-li    p-o-ci-e sz-y-li-i

dziecinny  dzie-cin-ny      dzi-e-ci-i-n-n-y

części     czę-ści albo częś-ci    cz-ę-ś-ci-i

Przyznajemy po 1 punkcie za każdy poprawnie podzielony wyraz. Można przyznawać po pół 
punktu, jeśli jest poprawny podział na sylaby, ale błędny na głoski lub na odwrót.

6.  2p.

Ola przeczytała powieść podróżniczą.

Powieść podróżnicza została przeczytana przez Olę.

 

Uczniowie piszą wypracowanie.

Wypracowanie jest pisane przez uczniów.

1 punkt za każde poprawne zdanie w stronie biernej

7.  3p.

dobry – lepszy – najlepszy,   stopniowanie nieregularne

słony – bardziej słony – najbardziej słony,    stopniowanie opisowe



wesołe – weselsze – najweselsze, stopniowanie regularne

1 punkt za każde poprawne rozwiązanie

Przyznajemy pół punktu, jeśli uczeń dobrze przestopniował  przymiotnik, ale nie podał nazwy 
stopniowania.

8.  4p.

Nie   idziemy – nie  z czasownikiem

niepokój – nie z rzeczownikiem

nie   lepiej – nie z przysłówkiem w stopniu wyższym

niedobra – nie z przymiotnikiem w stopniu równym

1 punkt za każdą poprawną odpowiedź (poprawna pisownia i uzasadnienie)

9. Oddziel formant od podstawy słowotwórczej, dopisz wyraz podstawowy. (4p.)

rowerek    rower –   rower - ek

opiekacz    opiekać –   opiek - acz

przydrożny   przy drodze (albo przy+droga)  –   przydroż - ny

malutki     mały –   mal – utki

1 punkt za każdą poprawną odpowiedź

Przyznajemy pół punktu, jeśli uczeń poprawnie oddzielił formant od podstawy słowotwórczej, ale 
nie podał wyrazu podstawowego.

RAZEM 44 p.

33p. to 75% poprawnych odpowiedzi. Uczestnicy, którzy uzyskali przynajmniej 33 punkty 
kwalifikują się do udziału w kolejnym etapie konkursu.


