
KLUCZ ODPOWIEDZI – OGÓLNOPOLSKI PIJARSKI KONKURS GRAMATYCZNY 
IM. O. O. KOPCZYŃSKIEGO, ETAP SZKOLNY

1. (5p.)
choinek – podmiot logiczny
potrawy – podmiot gramatyczny
my – podmiot domyślny
dzieci i dorośli – podmiot szeregowy
drzewko – podmiot gramatyczny

 Przyznajemy jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Pół punktu za samo wypisanie podmiotu.

2. (5p.)
jest rybą – orzeczenie imienne, orzecznik wyrażony rzeczownikiem
staną się piękne – orzeczenie imienne, orzecznik wyrażony przymiotnikiem
będą lepiły – orzeczenie czasownikowe
zostanie Mikołajem – orzeczenie imienne, orzecznik wyrażony rzeczownikiem
będziesz wieszać – orzeczenie czasownikowe

Przyznajemy jeden punkt za każdą poprawną odpowiedź. Jeśli uczeń poprawnie rozpoznał 
orzeczenie imienne, ale nie nazwał części mowy, którą został wyrażony orzecznik, przyznajemy pół
punktu. Jeśli wypisał orzeczenie czasownikowe, ale nazwał je imiennym, przyznajemy pół punktu.

3. (2p.)
zdania bezpodmiotowe:
W grudniu jest zimno.
Odśnieżono chodniki.
Zakręciło mi się w głowie.

Przyznajemy 2 punkty za podkreślenie wszystkich zdań bezpodmiotowych, 1 punkt za podkreślenie
dwóch zdań bezpodmiotowych.

4. (5p.)
kilka – liczebnik nieokreślony
pięcioro – liczebnik zbiorowy
drugi – liczebnik porządkowy
osiemdziesiąt – liczebnik główny
ćwierć – liczebnik ułamkowy

Przyznajemy 1 punkt za każdą w pełni poprawną odpowiedź (wypisanie liczebnika i określenie jego
rodzaju). Jeśli uczeń wskaże jako liczebniki rzeczowniki piątka lub ósemka (albo obydwa) 
odejmujemy 1 punkt.
Jeśli uczeń poprawnie wypisze wszystkie liczebniki, ale nie nazwie ich rodzajów – przyznajemy 2p.

5.  (4p.)

------------>……..<---------------     przeciwstawne
------------<……...>--------------     rozłączne
------------>……..>--------------     wynikowe
-------------……….--------------      łączne

Punkt za każdą w pełni poprawną odpowiedź (wykres i nazwa zdania).



6. (2p.)

przyimki złożone: spoza, poprzez, ponad

Przyznajemy 2 punkty za wypisanie wszystkich przyimków złożonych, 1 punkt za wypisanie 
dwóch przyimków złożonych.

7. (10p.)
przed spotkaniem – okolicznik czasu, wyrażenie przyimkowe (przyimek i rzeczownik)
jutrzejszym – przydawka, przymiotnik
będziemy rozmawiali – orzeczenie czasownikowe, czasownik
o akcji – dopełnienie, wyrażenie przyimkowe (przyimek i rzeczownik)
planowanej – przydawka, imiesłów przymiotnikowy
w szkole – okolicznik miejsca, wyrażenie przyimkowe (przyimek i rzeczownik)
pomocy – przydawka, rzeczownik
najuboższym – przydawka, przymiotnik
(my)  - podmiot domyślny

Za każdą część zdania przyznajemy 1 punkt, za poprawny wykres 1 punkt. Jeśli uczeń poprawnie 
określi część zdania, a błędnie część mowy – można przyznawać połówki punktów.

8. (5p.)
(śfięta) ubezdźwięcznienie postępowe
(fszystko) ubezdźwięcznienie wsteczne
(chlep) utrata dźwięczności w wygłosie (na końcu wyrazu)
(bapka) ubezdźwięcznienie wsteczne
(wąsz) utrata dźwięczności w wygłosie (na końcu wyrazu)

Przyznajemy jeden punkt za każdy przykład. Za sam poprawny zapis fonetyczny – pół punktu.

9. (5p.)
M. przyjaciel – końcówka zerowa       przyjaciel-e
D. przyjaciel-a                                     przyjaciół-końcówka zerowa
C. przyjaciel-owi                                 przyjacioł-om
B. przyjaciel-a                                     przyjaciół-końcówka zerowa
N. przyjaciel-em                                 przyjaciół-mi
Ms. przyjaciel-u                                  przyjacioł-ach
W. przyjaciel-u                                    przyjaciel-e

tematy oboczne: przyjaciel-: przyjaciół-:przyjacioł-
oboczności: e:ó:o                       l:ł   

Za każdy błąd w oddzielaniu końcówek, tworzeniu form rzeczownika lub wskazywaniu oboczności 
odejmujemy 1 punkt. Nieznajomość przypadków skutkuje przyznaniem za całe zadanie 0p.

10. (5p.)
Ubierał choinkę, słuchając kolęd.
Albo: Ubierając choinkę, słuchał kolęd.

Powiesiwszy lampki i łańcuchy, wyjęli z pudła bombki.



Zawiesiwszy wszystkie ozdoby, na czubku umieściła gwiazdę.

Dzieci patrzyły przez okno, wypatrując pierwszej gwiazdy.
Albo: Dzieci, patrząc przez okno, wypatrywały pierwszej gwiazdy.
Wszyscy byli szczęśliwi, dzieląc się opłatkiem przy wigilijnym stole.

Razem 48p.    75% to 36p. 
Uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 36 p. wezmą udział w finale konkursu.


