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Sprawdzian (fonetyka, słowotwórstwo) kl. II gimnazjum wersja a

opracowała Dorota Dobrowolska
Zespół Szkół nr 1 W-wa Bielany

1.W podanych w tabeli wyrazach policzlitery i głoski, a otrzymane wartości wpiszcyframi .

wyrazy ilość głosek ilość liter
szczegółowy
dżdżownica
dziewięćsił
tchórzliwie

sprzysiężenie
sowizdrzalski

rzymskokatolicki
zhierarchizować

2. Z podanego zdaniawypisz i dokładnienazwij zjawiska fonetyczne.

Kiedy jadł obiad, burza z hukiem przewaliła się nad Krakowem.

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

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

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

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

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

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

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

3. Wyraz„pielgrzym” zapisz:

a) dzieląc nasylaby - ...........................................................

b) podkreślając sylabę akcentowaną - .........................................

c) pomijaj ąc głoski miękkie i nosowe- ......................................

4. W podanej grupie wyrazów:

żółtodziób, wierność, myślenie, słoma, wywóz, duży, dopisać, hutnik, nadwozie

a) skreśl wyrazyniepodzielnesłowotwórczo.

b) w pozostałych wyrazach oddzielpodstawę słowotwórczą od formantu lub zaznacz formant
ujemny.
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5. Od wyrazu„m ądry” utwórz i zapisz:

a) czasownik - .............................................

b) rzeczownik - ...........................................

c) przysłówek - ...........................................

W zapisanych wyrazach weź w ramkę formant .

6. Narysujwykres rodziny wyrazów:

wyrób, odrobić, wyrobić, wyrobisko, przeróbka, przerobić, robota, robótka, robić,

zarobek, zarobić.

Wypisz rdzenie oboczne:..........................................................................................

Wypisz oboczności: ...................................................................................................

7. Podkreśl wyrazyzłożone:

długopis, włóczykij, orzechy włoskie, dobranoc, czcigodny, obibok, lokomotywa,

flamaster, Długi Targ, widokówka.

Podkreślone wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca:

zrosty - .......................................................................................................................................................

złożenia - ......................................................................................................................................................

zestawienia- ................................................................................................................................................
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8. W niektórych nazwachbrakuje ł ącznika. Popraw błędy.

Kudowa Zdrój, Nowy Sącz, Gdańsk Oliwa, Ustrzyki Dolne, Warszawa Okęcie, Babia Góra.

9. Zapisz odpowiednieprzymiotniki zło żone.

tort (z maku i kawy) ...............................................................................................

osoba (posługująca się lepiej lewą ręką) ................................................................

wybrzeże (Ameryki Północnej) ..............................................................................

lakier (czerwony z odcieniem karminowym) .........................................................

flaga ( w kolorach białym i zielonym) ...................................................................

10. W nawiasach ( )zapisz wymowę skrótowców, a wykropkowane miejsca .............. uzupełnij
właściwymi formami czasowników wczasie przeszłym.

SLD ( ) ................................. zawrzeć sojusz z PSL ( ).
postanowić

NBP ( ) .................................. stopy procentowe kredytów.
obniżyć

ONZ ( ) .................................. przeciwko wojnie w Czeczenii.
protestować

11. Od podanych nazwisk męskich utwórz wszystkie możliwe nazwiskażeńskie (panien i mężatek) oraz
nazwiskomałżeństwa.

Malicki - ........................................ .........................................

Smutny - ........................................ .........................................

Kalemba - ...................................... ......................................... ........................................

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

12. Z podanych zdań wypiszneologizmy.

Wielkie warszawskie blokowiska często są ozdabiane kolorowym graffiti.

Z mojej komórki mogę się połączyć nawet z internetem.

Ta kablówka ma aż osiem sportowych kanałów.
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Określ typ każdego z neologizmów oraz wyjaśnij jego znaczenie wg wzoru:

neologizm typ znaczenie
ubrunatnić słowotwórczy pokolorować coś na brunatno

wersja b

1. W podanych w tabeli wyrazach policzlitery i głoski , a otrzymane wartości wpiszcyframi.

wyrazy ilość głosek ilość liter
przestrzeganie
dziękczynienie

przechrzcić
dźwiękonośladownictwo

zadrżeć
dżdżysty

zaprzepaszczony
chrzcielnica

2. Z podanego zdaniawypisz i dokładnienazwij zjawiska fonetyczne.

Jedna z najciekawszych legend krakowskich jest związana z hejnałem granym na trąbce.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................

3. Wyraz „uprzywilejowany” zapisz:

a) dzieląc nasylaby - ...................................................................

b) podkreślając sylabę akcentowaną - ...........................................................

c) pomijaj ąc głoski bezdźwięczne i nosowe -.............................................
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4. W podanej grupie wyrazów:

golibroda, czystość, patrzenie, hełm, przywóz, krótki, odmalować, drukarz, podwieczorek .

a) skreśl wyrazyniepodzielnesłowotwórczo.

b) w pozostałych wyrazach oddzielpodstawę słowotwórczą od formantu lub zaznacz formant
ujemny.

5. Od wyrazu„ śmiech” utwórz i zapisz:

a) czasownik - ..................................................

b) przymiotnik - ...............................................

c) przysłówek - ...............................................

W zapisanych wyrazach weź w ramkę formant .

6. Narysujwykres rodziny wyrazów:

tworzenie, twórczyni, stworzyć, twórca, tworzyć, stwór, twórczy, stworek, twórczość,

utworzyć, utworzony.

Wypisz rdzenieoboczne: ............................................................................................................................

Wypisz oboczności: .....................................................................................................................................

7. Podkreśl wyrazyzłożone:

samolot, zawalidroga, cukier puder, duszpasterz, rzeczpospolita, męczydusza, margaryna,
korelacja, fasolka szparagowa, kieszonkowiec.
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Podkreślone wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca:

zrosty - .........................................................................................................................................................

złożenia - ......................................................................................................................................................

zestawienia -................................................................................................................................................

8. W niektórych nazwachbrakuje ł ącznika. Popraw błędy.

Praga Północ,Żelazowa Wola, Gdańsk Wrzeszcz, Stare Babice, Szczecin Dąbie, Wielki Staw.

9. Zapisz odpowiednieprzymiotniki zło żone.

ciasto ( z czekoladą i orzechami) ................................................................................................................

suknia (biała z odcieniem kremowym) .......................................................................................................

mężczyzna (głuchy i niemy) .......................................................................................................................

owoce ( Ameryki Południowej) ..................................................................................................................

porozumienie (Czech i Węgier) ..................................................................................................................

10. W nawiasach ( )zapisz wymowę skrótowców, a wykropkowane miejsca ................. uzupełnij
właściwymi formami czasowników wczasie przeszłym.

UW ( ) ........................................ w koalicję z AWS ( ).
wejść

PCK ( ) ................................................. zbiórkę darów dla domów dziecka.
zorganizować

PSL ( ) ............................................... w sejmie projekt nowej ustawy.
zgłosić

11. Od podanych nazwisk męskich utwórz wszystkie możliwe nazwiskażeńskie (żon i córek) oraz
nazwiskomałżeństwa.

Rudzki - ................................... .........................................

Biały - .................................... .........................................

Nagraba - ................................ ......................................... ..........................................

..........................................
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12. Z podanych zdań wypiszneologizmy.

Na moim kompakcie nie ma składankitwoich ulubionych piosenek U2.

Masowa produkcja nagrywarek spowodowała szerzenie się piractwa w przemyśle muzycznym.

Makler obserwował na ekranie kursy akcji na giełdzie nowojorskiej.

Określ typ każdego z neologizmów oraz wyjaśnij jego znaczenie wg wzoru:

neologizm typ znaczenie
faks zapożyczenie urządzenie będące połączeniem

telefonu i telegrafu

L.Kruczkowski „Niemcy” – sprawdzian z tre ści wersja A

opracowała Dorota Dobrowolska
Zespół Szkół nr 1 W-wa Bielany

1.Akcja utworu rozgrywa się kolejno w następujących krajach:
a. Niemcy, Francja, Norwegia
b. Polska, Norwegia, Francja
c. Niemcy, Włochy, Norwegia
d. Francja, Polska, Norwegia

2.Życzę, żeby ten drobiazg, leżący na pańskim biurku, przyniósł szczęście blis-
kiej panu osobie, której pan zechce go ofiarować” - Kto i do kogo mówi te
słowa?

a. Marika do Williego
b. Ruth do Joachima Petersa
c. pani Soerensen do Williego
d. Hoppe do profesora Sonenbrucha

3.Fanchette mimo rozkazu Gefreitera nie uczestniczyła w egzekucji w miasteczku
ponieważ:

a. wujek Tourterelle poszedł tam zamiast niej
b. oficer towarzyszący Ruth chciał oszczędzić Fanchette cierpienia
c. musiała podać piwo Ruth i towarzyszącemu jej oficerowi
d. Ruth zaofiarowała się pójść na egzekucję zamiast niej
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4.Gdy profesor Sonenbruch częstuje Heiniego jabłkiem, Hoppe nieruchomieje,
ponieważ:

a. jest wzruszony dobrocią profesora
b. jego syn nie podziękował profesorowi za poczęstunek
c. ogłoszono alarm przeciwlotniczy
d. przypomniał sobieżydowskie dziecko przyprowadzone przez Schulza

5.Gdy Joachim Peters zjawia się w domu Sonnenbruchów, profesor:
a. traktuje go ozięble, a potem wrogo
b. jest zaskoczony, a potem zakłopotany
c. pozwala swojej rodzinie zawiadomić policję
d. jest oburzony zuchwalstwem byłego ucznia i przyjaciela

6.Kto wpadł na pomysł, aby w czasie trwania uroczystości jubileuszowych profe-
sora Peters został w domu Sonnenbruchów?

a. Ruth
b. Liesel
c. Willi
d. Berta

7.Rozmawiając z Ruth o profesorze podczas alarmu lotniczego, Joachim:
a. jest wdzięczny Sonnenbruchowi za udzielenie schronienia
b. jest zaskoczony jego zachowaniem
c. krytykuje profesora za tchórzostwo
d. mażal do profesora,że przez cztery lata nie interesował się losem Joachima

8.Liesel jest chora z nienawiści do wrogów Niemiec, ponieważ:
a. na froncie zabito jej męża, a w wyniku bombardowania zginęły jej dzieci
b. jest zagorzałą faszystką, ślepo wierzącą w hasła propagandowe
c. antyfaszyści zabili w zamachu jej męża i dzieci
d. pragnie, aby jej mąż wrócił cało z frontu wschodniego

9.Gdy rodzina Sonnenbruchów wróciła z uroczystości jubileuszowych profesora,
Joachim Peters:

a. podwieziony przez Ruth był w drodze do Kassel
b. uciekł zabierając pistolet Williego
c. przebywał w schronie pilnowany przez Antoniego
d. siedział ukryty w pokoju Ruth

10.W ostatniej rozmowie z profesorem Sonnenbruchem Joachim Peters mówi,że
zna „okropną niemiecką samotność”, ponieważ:

a. walczył jako partyzant przeciw hitlerowcom
b. po ucieczce z obozu boi się zbliżać do swoich rodaków, aby nie wydali go policji
c. zerwał kontakty z naukowcami pracującymi dla Niemiec hitlerowskich
d. po aresztowaniu opuścili go wszyscy przyjaciele i znajomi



9

11.Wyniki badań naukowych profesora Sonnenbrucha znalazły zastosowanie:
a. w badaniach nad nowym lekiem przeciw astmie
b. w procesie konserwacjiżywności
c. do produkcji ludobójczej broni biologicznej
d. w skomplikowanych operacjach chirurgicznych

12.Syn pani Soerensen miał na imię:
a. Helmut
b. Hans
c. Chrystian
d. Eryk

13.Jabłko jest rekwizytem, który pojawia się w:
a. dwóch różnych scenach dramatu
b. dwóch kolejnych scenach dramatu
c. w jednej scenie dramatu
d. w ostatniej scenie dramatu

14.Dom rodzinny Sonnenbruchów znajdował się w:
a. Berlinie
b. Geteborgu
c. Kassel
d. Getyndze

15.”Niemcy” L.Kruczkowskiego nie zawiera:
a. dialogów
b. monologów
c. didaskaliów
d. odsłon

wersja B

1.Spośród bohaterów dramatu z pochodzenia Niemcami nie są:
a. Berta, Marika, pani Soerensen
b. Marika, pani Soerensen, Fanchette
c. Ruth, Hoppe, Juryś
d. Antoni, Willi, Liesel

2.”Jabłek mu się zachciewa, w takiej chwili ....... Diabli cię tu nadali, akurat dzi-
siaj ... „ - Kto i do kogo wypowiada te słowa ?

a. Hoppe do swojego syna Heiniego
b. Willi do Joachima Petersa
c. Hoppe doŻyda Chaimka
d. profesor Sonenbruch do Joachima Petersa
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3.Profesor Sonenbruch nie przyjął przywiezionego przez córkę francuskiego ko-
niaku, ponieważ:

a. koniak pochodził z Francji okupowanej przez Niemców
b. bardziej lubił likier orzechowy domowej roboty
c. nie chciał pić alkoholu przed wygłoszeniem swojego jubileuszowego przemówienia
d. uważał, że to jest zbyt drogi prezent

4.Willi podarował swej matce naszyjnik, który:
a. dostał od pani Soerensen
b. kupił od pani Soerensen
c. Marika wybrała spośród biżuterii w biurku Williego
d. kupił u jubilera w Norwegii

5.Gdy Joachim wyznaje,że uciekł z obozu, profesor Sonnenbruch:
a. proponuje mu, aby ukrył się w pokoju Ruth
b. pozwala mu ukryć się w swoim letnim domku nad jeziorem
c. każe mu natychmiast opuścić dom
d. daje mu pieniądze i prosi, aby jak najprędzej uciekał

6.W jaki sposób Ruth wyjaśnia Petersowi, dlaczego udzieliła mu pomocy ?
a. Twierdzi,że nie obchodzą ją jego sprawy i sama nie wie, dlaczego mu pomaga.
b. Wyjaśnia,że robi to na prośbę swego ojca, który musiał wyjechać na uroczystość.
c. Tłumaczy,że chciała zrobić na złość bratu.
d. Mówi, że jest wrogiem niemieckiego faszyzmu.

7.O pobycie Petersa w domu Sonnenbruchów zawiadamia policję:
a. Willi
b. Berta
c. Liesel
d. służący Antoni

8.Peters „zaopatrzył się” w bro ń w domu Sonnenbruchów:
a. kradnąc pistolet z kieszeni płaszcza Williego
b. zabierając ze stołu pistolet pozostawiony przez Antoniego
c. otrzymując pistolet od Ruth
d. znajdując przypadkowo na tarasie pistolet

9.Ruth została zabrana z domu przez policję, ponieważ:
a. została aresztowana za pomoc w ucieczce Petersowi
b. Willi oskarżył ją o kradzież pistoletu
c. Liesel zadenuncjowała ją jako przeciwniczkę faszyzmu
d. Miała wskazać miejsce, gdzie wysadziła z samochodu zbiega

10.W ostatniej rozmowie z Petersem profesor Sonnenbruch mówi,że dobrowolnie
wybrał „straszną niemiecką samotność”, aby:

a. ocalić w sobie najwyższe dobra duchowe ludzkości do czasu upadku Hitlera
b. prowadzić pracę naukową dla chwały narodu niemieckiego
c. zająć się chorą, częściowo sparaliżowaną żoną
d. nie brać odpowiedzialności za zbrodnie dokonywane przez jego naród
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11.Peters powiedział Sonnenbruchowi o wykorzystywaniu jego badań do mordo-
wania ludzi w obozach, ponieważ:

a. chciał odpłacić Sonnenbruchowi za niezbyt gościnne przyjęcie
b. chciał zepsuć profesorowi jubileusz trzydziestolecia pracy naukowej
c. sądził, że profesor wyraża na to zgodę
d. pragnął, aby profesor przestał odgradzać się od świata i wziął odpowiedzialność

za to, co robi

12.Profesor Sonnenbruch miał na imię:
a. Willi
b. Klaus
c. Walter
d. Wolfgang

13.Naszyjnik jest rekwizytem, który pojawia się:
a. w dwóch różnych scenach dramatu
b. w dwóch kolejnych scenach dramatu
c. w pierwszej scenie dramatu
d. w jednej scenie dramatu

14.Zagorzałymi zwolennikami hitlerowskiego faszyzmu byli:
a. Berta, Willi i Ruth
b. Willi, Liesel i Soerensen
c. Juryś, Berta i profesor
d. Willi, Berta i Liesel

15.Dramat L.Kruczkowskiego „Niemcy” zawiera:
a. akty, sceny i didaskalia
b. akty, odsłony i dialogi
c. dialogi, monologi i didaskalia
d. akty, sceny i odsłony
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„Romeo i Julia” – sprawdzian z treści wersja a

opracowała Dorota Dobrowolska
Zespół Szkół nr 1 W-wa Bielany

1) Tybalt był:
a) krewnym Montekich
b) krewnym Kapuletich
c) sługą Księcia

2) Romeo postanowił iść na bal do Kapuletich, aby:
a) poznać Julię
b) zobaczyć Rozalinę
c) zrobić na złość Kapuletim

3) Romeo oświadczył się Julii:
a) w nocy pod jej balkonem
b) na balu u jej ojca
c) w liście, który przyniosła jej Marta

4) O tym,że jej ślub z Romeo odbędzie się w celi Laurentego, Julia dowie-
działa się od:

a) Piotra
b) Laurentego
c) Marty

5) Merkucjo zginął, bo:
a) sprowokowany przez niego do walki Tybalt zabił go
b) bronił Benwolia zaatakowanego przez Tybalta
c) wraz z Benwoliem bronili Romeo pojedynkującego się z Tybaltem

6) O wyroku skazującym na wygnanie z Werony Romeo dowiaduje się od:
a) Marty
b) ojca Laurentego
c) Julii

7) Julia spotkała Parysa w celi Laurentego, gdy przyszła:
a) potajemnie spotkać się z Romeo
b) prosić księdza o radę pod pretekstem spowiedzi
c) odebrać list od Romeo przebywającego w Mantui

8) Julia postanowiła za wszelką cenę uniknąć ślubu z Parysem. Pomoc uzys-
kała od:

a) Marty, która wezwała Romeo z Mantui
b) matki, która przełożyła terminślubu
c) Laurentego, który dał jej usypiający napój

9) Romeo nie wiedział,że śmierć Julii została upozorowana, gdyż:
a) brat Jan nie został wpuszczony do Mantui
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b) Baltazar zgubił list od Julii
c) Laurenty nie zdążył napisać do niego listu

10) Parys poszedł nocą do grobowca Kapuletich, aby:
a) popełnić z rozpaczy samobójstwo
b) opłakiwać zmarłą narzeczoną
c) krwawo zemścić się na Romeo zaśmierć Julii

11) Julia po obudzeniu się w grobowcu odebrała sobieżycie:
a) całując usta Romeo, na których była trucizna
b) przebijając się sztyletem Romea
c) podcinając sobieżyły mieczem Parysa

12) Pośmierci Romea i Julii:
a) ich rodziny pogodziły się
b) ich rodziny zaprzysięgły sobie zemstę
c) Książę surowo ukarał ich zwaśnione rodziny

wersja b

1) Benwolio był:
a) przyjacielem Tybalta
b) krewnym Montekich
c) krewnym Kapuletich

2) Julia miała lat:
a) prawie piętnaście
b) niespełna czternaście
c) szesnaście

3) Na balu u Kapuletich Romeo:
a) przebywa na zaproszenie gospodarzy
b) zdradza Julii swe prawdziwe imię
c) zostaje rozpoznany przez Tybalta

4) W nocnej rozmowie z Julią pod jej balkonem Romeo przyrzeka:
a) przysłać posłańca z wiadomością, gdzie i kiedy się pobiorą
b) oświadczyć się ojcu Julii o jej rękę
c) zabić Parysa, aby nie mógł on poślubić Julii

5) Romeo w pojedynku zabił Tybalta, ponieważ:
a) Tybalt zabił jego przyjaciela – Merkucja

b) Tybalt dowiedział się o ślubie Romea i Julii
c) namówił go do tego Benwolio

6) Romeo po nocy spędzonej z Julią musiał uciec z jej pokoju, bo:
a) Parys podpatrzył ich przez okno
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b) ojciec Julii wezwałżołnierzy Księcia
c) nadchodzi jej matka

7) Ojciec nakazał Julii poślubić Parysa pod groźbą:
a) zamknięcia w domu o chlebie i wodzie
b) wygnania z domu i wydziedziczenia
c) oddania córki do klasztoru

8) Podczas nocy poprzedzającej jej ślub z Parysem Julia:
a) wypiła napój, pod wpływem którego wyglądała jak martwa
b) połknęła kupioną u aptekarza truciznę i umarła
c) zabiła się sztyletem w celi Laurentego

9) Romeo dowiedział się o śmierci Julii:
a) z listu ojca Laurentego
b) od brata Jana
c) od swego sługi – Baltazara

10) Pośmierci Parys został pochowany obok Julii, gdyż:
a) popełnił samobójstwo w jej grobowcu
b) Romeo zabił go w tym grobowcu
c) Był jej prawowitym mężem

11) Romeo umarł:
a) zraniony w pojedynku przez Parysa
b) po połknięciu trucizny
c) przebijając się sztyletem Julii

12) O tym,że Romeo i Julia byli małżeństwem, ich rodzice dowiedzieli się:
a) od ojca Laurentego
b) z listu Romea
c) od Marty
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Sprawdzian z mitów kl. I gimnazjum

opracowała Dorota Dobrowolska
Zespół Szkół nr 1 W-wa Bielany

1.Poł ącz cyfry przy imionach bogów i bohaterów z
literami oznaczaj ącymi pasuj ące do tych postaci
zwroty i wyra żenia:

1. Herkules a) rzucaj ący piorunami 1 –
2. Prometeusz b) darowała Parysowi Helen ę 2 –
3. Odyseusz c) oczy ścił stajni ę Augiasza 3 –
4. Ikar d) zgin ął nie posłuchawszy 4 –

rad ojca
5. Atena e) kłótliwa żona Zeusa 5 –
6. Kronos f) porwał Kor ę do Podziemi 6 –
7. Afrodyta g) bogini m ądro ści,opiekunka 7 –

rzemie ślników
8. Hera h) darował ludziom ogie ń 8 –
9. Zeus j) kochaj ący mąż Penelopy 9 –
10.Hades k) połykał swoje dzieci 10-

2.Wyja śnij znaczenia zwi ązków frazeologicznych pochodz ą -
cych z mitologii:

paniczny strach –

pi ęta Achillesa –

puszka Pandory –

ni ć Ariadny –

męki Tantala –

3.Do podanych opisów dopisz nazwy lub imiona mitologicznych
potworów:

olbrzym z jednym okiem po środku czoła –

pół-człowiek pół-byk po żeraj ący ludzi –

pół-kobiety pół-ptaki wabi ące cudownym śpiewem –

trzygłowy pies strzeg ący wrót Hadesu –
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mieszkaj ące na s ąsiednich skałach potwory, z których
jeden po żerał ludzi, a drugi pochłaniał i wypluwał
ogromne ilo ści morskiej wody –

4. Poł ącz strzałkami nazwy przedmiotów (atrybutów
ró żnych postaci) z imionami postaci, do których te
przedmioty nale żały.

sandały ze skrzydłami Syzyf

ognisty rydwan Dedal

skrzydła z piór zlepionych woskiem Hermes

olbrzymi głaz Helios

kwiaty i kłosy zbó ż Demeter


