
KLUCZ ODPOWIEDZI – ELIMINACJE WSTĘPNE XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

GRAMATYCZNEGO IM. O. O. KOPCZYŃSKIEGO 

 

1.     10p. 

Młodszy brat mojego najlepszego kolegi grający na skrzypcach będzie startował                               

w ogólnopolskim konkursie. 

 

młodszy – przydawka, przymiotnik 

brat – podmiot gramatyczny, rzeczownik 

mojego – przydawka, zaimek 

najlepszego – przydawka, przymiotnik 

kolegi – przydawka, rzeczownik 

grający – przydawka, czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego 

na skrzypcach – dopełnienie, przyimek i rzeczownik (wyrażenie przyimkowe) 

będzie startował – orzeczenie czasownikowe, czasownik 

w konkursie – dopełnienie , wyrażenie przyimkowe 

ogólnopolskim – przydawka, przymiotnik 

 

 

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 

zamów 2. pojedyncza rozkazujący ------------ ---------- dokonany 

wyszłoby 3. pojedyncza przypuszczający ----------- nijaki dokonany 

niech idą 3. mnoga rozkazujący ------------- ------------- niedokonany 

będę spała 1. pojedyncza oznajmujący przyszły żeński niedokonany 

zapisałeś 2. pojedyncza oznajmujący przeszły męski dokonany 

 

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. 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 

 

Za każdy błąd odejmujemy 1 punkt. 

Jeśli uczeń w ogóle nie oddzielił końcówek od tematu, ale poprawnie odmienił rzeczownik 

przyjaciel przez przypadki, przyznajemy 1 punkt. 

 

 

 

 

4.  10p.  

nie, wchodzenie, mniejsze, gorszy, zniesiono, hej!, ona, Ola, pomiędzy , lub, chyba, hura!, zbić, 

czwórka, bieganie, trzech, kilka, szczęście, radośnie, dla, albo, pięcioro, indyk, ćwierć, ten, jak, 

szybsze, i, się, pod, Kraków, dzisiaj 

 
rzeczowniki czasowniki przymiotniki liczebniki zaimki przysłówki przyimki spójniki partykuły wykrzykniki 

wchodzenie, 

czwórka, 

bieganie,  

szczęście, 

indyk, Ola, 

Kraków,  

zniesiono, 

zbić 

mniejsze, 

gorszy, 

szybsze 

trzech, 

kilka, 

pięcioro,  

ćwierć 

ona, ten, 

jak, się 

radośnie, 

dzisiaj 

dla, pod, 

pomiędzy 

lub, albo, i nie, chyba Hej! Hura! 

 Przyznajemy 1 punkt za każdą poprawnie uzupełnioną kolumnę. 

 

5.  3p. 

piwonia        pi-wo-nia   pi- i-w-o-ni-a 

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

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

Drwal ściął drzewo. 

Maciek będzie czytał tę książkę. 

 

1 punkt za każde poprawne zdanie w stronie czynnej. 

 

7.  3p. 

źle, gorzej, najgorzej    -   stopniowanie nieregularne 



spokojnie, spokojniej, najspokojniej    -   stopniowanie regularne (proste) 

wolno, wolniej, najwolniej    -  stopniowanie regularne (proste) 

 

 

1 punkt za każde poprawne rozwiązanie 

Przyznajemy pół punktu, jeśli uczeń dobrze przestopniował  przysłówek, ale nie podał nazwy 

stopniowania. 

 

 

8.  4p. 

mężny - męstwo 

wrócił - wraca 

wierzę - wiara 

wskażesz - wskazać 

 

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

 

9. 4p. 

kwiat      kwiat – ek 

spychać    spych -acz 

nad morzem    nadmor – ski 

opiekun – opiekun -ka 

 

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. 


