
1 Uzupełnij tekst brakującymi przecinkami. 
 

Na zwierzęta które żyją w wodzie czyhają różne zagrożenia ale na szczęście natura 

znalazła sposób aby im przeciwdziałać. Niektóre ryby mają ciemniejsze ubarwienie po 

stronie grzbietowej a ich brzuch jest jaśniejszy dzięki czemu mogą zostać niezauważone 

przez pływające nad nimi rekiny. 

 

2 Połącz ze sobą właściwe fragmenty zdania wielokrotnie złożonego. Wstaw niezbędne 

przecinki.  
 

 • ale mieliśmy jeszcze • a światło księżyca przykryły 

 sporo sił chmury. 

• Było już ciemno • i zrobiło się późno 
• więc zdecydowaliśmy się na 

powrót.   

 • ponieważ zaszło słońce • żeby kontynuować podróż. 
 

3 Napisz zdanie, w którym przytoczysz podaną wypowiedź. 
 

„Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy”. (Mae West) 

 

4 Uzupełnij wypowiedzi tak, aby tekst miał formę mowy niezależnej. Użyj różnych 

czasowników.  
 

– Sam to zrobię – ................................................................ . 
 

– Nie boisz się? – ............................................................ Trochę się niepokoiłam. – Może 
 

chociaż poprosimy o pomoc Roberta? – ......................................................... . 
 

– Mówię ci przecież, że nie potrzebuję niczyjej pomocy – ................................................. . 
 

 
5 Które z wypowiedzi przytoczono za pomocą mowy zależnej, a które – za pomocą mowy 

niezależnej? Wpisz do tabeli odpowiednie numery zdań. 
 

1) – Ja sama to zrobię – zapewniła Monika. 
 

2) Powiedział, że nikt nie chciał mu uwierzyć. 
 

3) Poprosiła, żeby zaczekać na nich jeszcze chwilę. 
 

4) – Widziałam świetny film – pochwaliłam się. 
 

5) Co powiedział Romek? „Powinnaś zacząć grać w tenisa”. 
 

6) Zapytał: „Ale po co?”.  
 

 Mowa zależna Mowa niezależna  
    

    

    



6 Oceń prawdziwość stwierdzeń opisujących cechy gatunkowe Świtezianki jako ballady. 

Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli fałszywa. 
 

1. O wydarzeniach opowiada narrator. P F 
    

2. 
Obok bohaterów realistycznych pojawiają się 

P F 
postaci fantastyczne.    

    

3. Utwór opowiada o wydarzeniach historycznych. P F 
    

4. 
Dzieło zawiera elementy wszystkich rodzajów 

P F 
literackich.    

     
7 Na podstawie znajomości całej ballady napisz, jak się ona kończy i jaka nauka moralna 

z niej płynie.( tekst Świtezianki str.208 w podręczniku ) 

 
 
 
 

 

8 Uzupełnij zdanie, wybierając właściwe podpowiedzi.
 

 

Ostatnie dwa wersy Stepów akermańskich pełnią funkcję  

A. motta pomocnego w zrozumieniu tęsknoty wędrowca za ojczyzną.  
B. sentencji wyrażającej prawdę o tęsknocie za ojczyzną.  
C. przesłania zawierającego apostrofę do ojczyzny.  
D. puenty odnoszącej się do dalekiej ojczyzny. 

 

9 Przeczytaj zdania i rozstrzygnij, które są prawdziwe w odniesieniu do utworu. Następnie 

wybierz właściwą odpowiedź. 
 

A. Zdania 1. i 3. zawierają prawdziwe informacje, a 2. i 4.– fałszywe.  
B. Tylko zdanie 1. zawiera prawdziwą informację.  
C. Zdania 1. i 2. zawierają prawdziwe informacje, a 3. i 4. – fałszywe.  
D. Tylko zdanie 4. zawiera fałszywą informację. 

 
1. Dwie pierwsze strofy metaforycznie opisują krainę marzeń. 

 
2. W dwóch ostatnich strofach podmiot liryczny wzywa młodych do działania. 

 
3. Wiersz Leopolda Staffa ma budowę sonetu. 

 
4. Refleksja zawarta w wierszu dotyczy konkretnego miejsca.  

 
10 Uzupełnij zdanie, wybierając właściwe podpowiedzi. 

Nazwy „Bajdała” i „Dusiołek” są A/B, które C/D. 

 
A. neologizmami. C. zostały utworzone od wyrazów przestarzałych. 

 

B. archaizmami. D. powstały dla nazwania nowych elementów rzeczywistości. 
 
 
 

 

11 Pionowymi kreskami podziel zdania na wypowiedzenia składowe. Podkreśl 

wypowiedzenia główne. 
 

We Włoszech znajduje się wulkan Wezuwiusz, który ostatnio wybuchł w 1944 roku, ale 

od tego czasu nie jest aktywny. Do najsłynniejszego wybuchu doszło na początku naszej 

ery, gdy Wezuwiusz wystrzelił i zasypał kilkumetrową warstwą kamieni i pyłu Pompeje.  
Mijały setki lat, podczas których ludzie zakładali w pobliżu nowe osady i zapomnieli o 

pogrzebanym mieście. Kiedy półtora tysiąca lat później odkryto Pompeje, odkopane 

domy sprawiały wrażenie, że ich właściciele na chwilę gdzieś wyszli i zaraz wrócą.  



12 Ułóż zdanie, które będzie odpowiadać przedstawionemu wykresowi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Jaką tezę ilustrują poniższe przykłady i jakie wnioski można z nich wysnuć? Napisz 

wstęp i zakończenie rozprawki. 
 

1) w styczniu 1986 roku wahadłowiec „Challenger” eksplodował w powietrzu 

kilkadziesiąt sekund po starcie. Zginęło siedmioro astronautów, w tym pierwsza cywilna 

pasażerka, nauczycielka, która miała przeprowadzić z kosmosu lekcje dla uczniów w  
USA. „Challenger” eksplodował na skutek błędu technicznego. Problem z uszczelkami, 

które stały się przyczyną wypadku, sygnalizowali wcześniej inżynierowie z firmy 

produkującej silniki, ale nikt nie zdecydował się na odwołanie ekspedycji. Dlaczego? 

Zbiegło się kilka banalnych przyczyn: organizatorzy lotu pragnęli sukcesu, działali pod 

presją opinii publicznej, bali się kompromitacji, nikt nie chciał podjąć niewygodnej 

decyzji; 
 

2) Solomon Asch przeprowadził spektakularny eksperyment: w badaniu brało udział 

czterech pomocników naukowca i jedna nieświadoma intrygi osoba. Wszystkim 

pokazano rysunek przedstawiający linię, a następnie poproszono o wskazanie na drugim 

rysunku, który przedstawiał trzy linie różniej długości, odcinka o takiej samej długości 

jak odcinek na pierwszym rysunku. Na pozór zadanie to było banalnie proste. Wszyscy 

pomocnicy Ascha wskazali odcinek ewidentnie dłuży. Na końcu odpowiadała osoba 

nieświadoma gry, w której uczestniczyła. W prawie 75% przypadków wskazywała ona 

odpowiedź taką, jak jej poprzednicy, czyli błędną. 
 

3) w 399 roku p.n.e. ateński sąd ludowy skazał na śmierć Sokratesa. Zarzuty były dość 

bzdurne, ale oskarżycielom udało się przekonać sędziów, żeby najpierw zagłosowali za 

winą, a następnie za karą śmierci. Warto pamiętać, że ateński sąd ludowy to była grupa 

licząca około 500 osób. Głosowanie za winą lub niewinnością Sokrates przegrał 

niewielką liczbą głosów, natomiast za karą śmierci głosowało już znacznie więcej 

sędziów. A więc część tych, którzy w pierwszym głosowaniu uznali Sokratesa za 

niewinnego, w drugim poszła za opinią większości.  
 

źródło: Adam Aduszkiewicz, Bunt buduje, „Przekrójˮ 2017, nr 2 (3557), s. 96. 



 
 


