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Wprowadzenie
Zbiór zadań z języka polskiego opracowano z myślą o szóstoklasistach
przygotowujących się do sprawdzianu, do którego przystąpią przed zakończeniem
nauki w szkole podstawowej. Zadania sprawdzają poziom opanowania umiejętności,
których dotyczą wymagania ogólne i szczegółowe określone w Podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Stanowią zatem materiał, który może się okazać
użyteczny zarówno dla uczniów – jako pomoc w procesie samokształcenia
i weryfikacji umiejętności – jak i dla nauczycieli języka polskiego – jako narzędzie
diagnozy i ewaluacji procesu kształcenia.
Struktura publikacji odzwierciedla usystematyzowanie treści kształcenia zapisanych
w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w postaci wymagań ogólnych –
wyodrębniono zadania sprawdzające kluczowe umiejętności związane z odbiorem
wypowiedzi (a dokładniej: tekstów nieliterackich), analizą i interpretacją tekstów
kultury (dwojakiego rodzaju: literackich i ikonicznych) oraz tworzeniem wypowiedzi.
Poszczególne rozdziały wydzielono, biorąc pod uwagę zarówno typy tekstów
stanowiących podstawę zadań (teksty nieliterackie, literackie, ikoniczne), jak i rodzaje
umiejętności, których opanowanie zadania sprawdzają.
Zadania reprezentujące pierwszy spośród wyodrębnionych typów, czyli zadania
sprawdzające umiejętność odbioru tekstów nieliterackich, zaprezentowano w sposób
szczególny – odmienny od sposobu prezentacji zadań zgrupowanych w pozostałych
działach. Zadania w pierwszym rozdziale zamieszczono bez obudowy, czyli bez
wskazania poprawnych odpowiedzi i bez komentarzy, które zgromadzono
w rozdziale 2. Zadania sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji tekstów oraz
tworzenia wypowiedzi zaprezentowano natomiast w połączeniu ze wskazówkami dla
uczniów. Ostatni rozdział publikacji zawiera wykaz umiejętności, których opanowania
wymagają zadania prezentowane w całym zbiorze.
Różnorodność treści kształcenia, do których odnoszą się zadania zawarte w zbiorze,
wiąże się również ze zróżnicowaniem typów tych zadań. Publikacja stanowi bowiem
przegląd rozmaitych form zadań egzaminacyjnych – od zadań zamkniętych
(wymagających wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród zestawu propozycji),
poprzez zadania otwarte wymagające sformułowania krótkiej odpowiedzi, po zadania
polegające na tworzeniu dłuższych wypowiedzi pisemnych w takich formach, jak np.
opowiadanie, list oficjalny czy pamiętnik.
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1. Zadania sprawdzające umiejętność odbioru tekstów
nieliterackich
Tekst do zadań 1.–7.
Marta Dzienkiewicz
Henryk Arctowski – badacz Antarktydy
Jest rok 1889. Na Antarktydzie – najbardziej niedostępnym kontynencie Ziemi – całą
noc padał śnieg. Przykrył dokładnie wszystko: jak okiem sięgnąć, rozciąga się śnieżny
krajobraz. Ścisnął potężny mróz. Dookoła biało, zimno i cicho. Członkowie ekspedycji
naukowej, którzy przybyli tu na statku Belgica [czyt.: belgika], znaleźli się w nie lada
kłopocie. Niewielki, ale solidnie zbudowany żaglowiec opierał się sztormom i górom
lodowym ukrytym pod wodą. Ponieważ nie było map tych terenów, podróżnicy sami –
rysując i fotografując mijane miejsca – wytyczali trasę, by potem łatwo odnaleźć drogę
powrotną. Niestety, zbyt długo zatrzymali się na biegunie południowym i statek utknął
w lodzie. Nie pomagały kilofy ani młoty, którymi próbowano rozbić lodowe bryły.
Temperatura sięgała – 60 °C i nastała noc polarna. Załoga Belgiki została wystawiona na
ciężką próbę: musiała przetrwać tu zimę…
Wśród badaczy znajdował się Henryk Arctowski – dziś uważany za pioniera badań
polarnych. Zresztą, wytyczył on kierunki także w wielu innych dziedzinach nauk o Ziemi.
Wyruszając na Antarktydę, miał zaledwie 26 lat. A jednak był już znanym naukowcem
ze sporym dorobkiem. Zawdzięczał to przede wszystkim swojej ciekawości świata i zapałowi
w zdobywaniu wiedzy. Uczył się w Belgii, Francji, Szwajcarii i Anglii. Nawiązywał kontakty
ze specjalistami w interesujących go dyscyplinach i korzystał z każdej okazji, by dowiedzieć
się czegoś nowego. Nawet wakacje spędzał na wyprawach badawczych. Zajmował się
geologią (nauka o skorupie ziemskiej), oceanografią (nauka o oceanach), glacjologią (nauka
o lodowcach) i meteorologią (nauka o atmosferze ziemskiej). […]
Gdy Belgica uwięzła w antarktycznym lodzie, Henryk zachował zimną krew. Poddać
się zniechęceniu? To nie w jego stylu! Mimo że sytuacja była naprawdę ciężka, […]
Arctowski niestrudzenie prowadził badania w wybudowanym obok statku szałasie, który
pełnił funkcję prymitywnego obserwatorium. Wszystko skrupulatnie mierzył, analizował,
opisywał. A dzięki temu, że obserwacje trwały przez dłuższy czas, ich wyniki mogły zostać
uznane za wiarygodne. […] Poza tym Henryk zawsze miał dobry humor i… dobre pomysły.
W czasie wolnym od pracy organizował nawet wypady na sanki i zawody narciarskie.
Źródło: Marta Dzienkiewicz, Pionierzy, czyli poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków, Warszawa 2013,
s. 54–56.

Zadanie 1.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedzi A albo B oraz 1 albo 2.
Czasownikowi w pierwszym zdaniu tekstu nadano formę czasu
A.

teraźniejszego,

B.

przeszłego,

1.
aby
2.

zaznaczyć dystans czasowy wobec ukazanych
zdarzeń i sytuacji.
unaocznić opisywaną w tekście sytuację i jej
okoliczności.
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Zadanie 2.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Z tekstu wynika, że jego autorka miała na celu przede wszystkim przedstawienie
A. raportu o stanie badań prowadzonych w strefie podbiegunowej.
B. metod stosowanych przez uczestników ekspedycji naukowej.
C. charakterystyki najbardziej niedostępnego kontynentu.
D. sylwetki znanego polskiego polarnika.
Zadanie 3.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Statek tego rodzaju, do którego należała Belgica, przedstawiono na ilustracji

A.

B.

C.

D.

Źródło: Arnold Kludas, Od dłubanki do okrętu atomowego, tłum. Julian Bartosz, Wrocław 1995, s. 15, 22, 30,
40.

Zadanie 4.
Zapoznaj się z informacją na temat książki.
Jacek Jania, Zrozumieć lodowce, Katowice 1988.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Tytuł książki wskazuje na to, że jest ona przede wszystkim źródłem informacji z dziedziny
A. geologii.
B. glacjologii.
C. oceanografii.
D. meteorologii.
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Zadanie 5.
Przeczytaj definicję wyrazu pionier.
pionier «ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel kultury, postępu itp.»
Na podstawie: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2003.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Stwierdzenie, że Henryk Arctowski był pionierem badań polarnych, uzasadniono, używając
w tekście sformułowania
A. zachował zimną krew.
B. poddał się zniechęceniu.
C. wytyczył nowe kierunki badań.
D. nawiązał kontakty ze specjalistami.
Zadanie 6.
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
Zdanie To nie w jego stylu! służy w tekście przedstawieniu cech A/B bohatera. Z ostatniego
zdania tekstu dowiadujemy się, że polski polarnik był człowiekiem C/D.
A. wyglądu
B. charakteru

C. pracowitym
D. towarzyskim

Zadanie 7.
Przeczytaj zdania. Wybierz poprawne uzupełnienia luk 7.1. i 7.2.
Nagromadzenie rzeczowników występuje w zdaniu 7.1……………………………………...
Są one w tym wypowiedzeniu elementami 7.2………………………………………………. .
7.1.
A. Dookoła biało, zimno, cicho.
B. Wszystko mierzył, analizował, opisywał.
C. Uczył się w Belgii, we Francji, w Szwajcarii i w Anglii.

7.2.
A. okoliczników
B. podmiotów
C. orzeczeń
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Tekst do zadań 8.–13.
Paweł Czapczyk
Puchacz
Wspaniała sowa z „uszami”, największa
rząd: sowy
w Europie, występuje dziś tak nielicznie, że została wraz
rodzina: puszczykowate
ze swymi stanowiskami lęgowymi otoczona przez
długość ciała: do 75 cm
państwo szczególną opieką. Ma wielkie, wyraziste,
rozpiętość skrzydeł: do 190 cm
zwrócone w przód oczy, osadzone na głowie, którą
ciężar: do 3,2 kg
powiększa tzw. szlara – warstwa charakterystycznie
ułożonych piór.
Puchacz jest ptakiem osiadłym, doskonale przystosowującym się do otoczenia. Jeśli
mieszka w górach, gniazdo zakłada z reguły na półkach skalnych, a jeżeli na nizinach, to pod
korzeniami drzew przewróconych przez wiatr albo wprost na gołej ziemi. Nierzadko
wprowadza się też do gniazd pozostawionych przez inne ptaki drapieżne lub czaple. Żeruje
zawsze w pobliżu miejsca zamieszkania, najdalej w odległości paru kilometrów od niego.
W ciągu dnia spoczywa nieruchomo na pniu lub na ziemi, zachowując stateczną
pozycję wyprostowaną, a jego ubarwienie – rdzawobrunatne z charakterystycznym
pstrokatym rysunkiem – doskonale harmonizuje z chropowatą korą drzew. Zupełnie nie
odcinając się od tła, przesypia zatem spokojnie dzień, ale gdy tylko zaczyna zmierzchać, staje
się aktywny.
Większy i silniejszy od jastrzębia i myszołowa, budzi postrach wśród ptactwa
i żerujących ssaków (od ryjówki po młodą sarnę i zająca). Zasiada wieczorem na gałęzi
i swoim donośnym „uhu” oznajmia kategorycznie, iż oto przejmuje kontrolę nad mrocznym
lasem. Podczas łowów kieruje się słuchem i wzrokiem, a gdy namierzy ofiarę, bezszelestnie
„spływa” w dół. Atakuje wyciągniętymi przed siebie szponami, które wbija głęboko w swoją
ofiarę. Upolowaną zdobycz unosi potem w górę na drzewo albo do gniazda, gdzie czekają już
na nią młode sowy.
Na podstawie: Paweł Czapczyk, Zwierzęta chronione w Polsce, Poznań (brw), s. 34–35.

Zadanie 8.
Która z ilustracji przedstawia puchacza? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.

B.

C.

D.

Źródło: Encyklopedia powszechna Larousse’a, Wrocław 2006, s. 175, 217, 433, 794.
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Zadanie 9.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.
Puchacze to duże, rzadkie ptaki prowadzące osiadły tryb życia.

P

F

Puchacze żerują jak najdalej od swego miejsca zamieszkania.

P

F

Zadanie 10.
Przeczytaj podane niżej zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 10.1. i 10.2.
Puchacze polują 10.1………………….. W zdobywaniu pożywienia pomagają im zmysły
10.2……………………………..
10.1.
A. w nocy
B. w dzień
C. przez całą dobę

10.2.
A. słuchu i węchu
B. wzroku i słuchu
C. węchu i wzroku

Zadanie 11.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Puchacz jest spokrewniony z
A. czaplami.
B. jastrzębiami.
C. puszczykami.
D. myszołowami.
Zadanie 12.
Przeczytaj podane niżej zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1. i 12.2.
Z tekstu wynika, że puchacz to ptak 12.1……………………... Dowiadujemy się też, że jego
ubarwienie pozwala mu 12.2………………………………………...
12.1.
A. roślinożerny
B. owadożerny
C. drapieżny

12.2.
A. demonstrować przewagę
B. odstraszać inne zwierzęta
C. pozostać niezauważonym

Zadanie 13.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz 1 albo 2.
W wypowiedzeniu Atakuje wyciągniętymi przed siebie szponami rzeczownik szpony został
użyty w formie
A.
B.

narzędnika
miejscownika

i pełni funkcję

1.
2.

okolicznika.
dopełnienia.
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Tekst do zadań 14.–19.
Lynn Brunell
Uwaga! Ważka
Zielona ważka przysiada na liściu. Czeka. Obok przemyka komar. Ważka zrywa się
do lotu. Pędzi za komarem. Komar robi uniki. Ważka leci tuż za nim. Nagle przyspiesza.
Chwyta komara. A potem pożera go, nie przerywając lotu.
Muchy i komary, miejcie się na baczności! Ważka to jeden z najskuteczniejszych
drapieżców w świecie zwierząt. Dopada prawie każdą ofiarę, na którą się zasadzi.
To niezwykły wynik. Na przykład rekinowi co druga ofiara ucieka.
Ważka zaczyna polowanie od wypatrywania ofiary. Skuteczność tego działania
w ogromnym stopniu zależy od dobrego wzroku. Ważka ma wzrok znakomity. Jej oczy są
wypukłe i zajmują niemal całą głowę. Ważki (oraz pszczoły) mają największe oczy w świecie
owadów.
Oczy ważki różnią się od ludzkich. My mamy dwoje oczu. Zrób eksperyment
i przyłóż sobie dłoń do nosa. Spójrz na nią najpierw tylko prawym okiem, a potem tylko
lewym. Co widzisz? Każde oko patrzy na dłoń pod innym kątem. Gdy patrzymy obojgiem
oczu jednocześnie, nasz mózg składa te dwa obrazy w jeden.
Ważka ma zaś tak zwane oczy złożone. Oko tego owada składa się nawet z 30 tysięcy
„oczek”. Każde z nich rejestruje trochę inny obraz. Nie jest on tak ostry jak obraz, który my
widzimy. Bardzo dobrze natomiast rejestruje zmianę jasności światła i najmniejszy nawet
ruch w polu widzenia owada.
Źródło: Lynn Brunell, Uwaga! Ważka, „National Geographic. Odkrywca”, 2014, nr 18, s. 2–4.

Zadanie 14.
Dokończ zdanie. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 albo 2.
Tekst ma charakter
A. literacki,
B. informacyjny,

ponieważ jego autor

1.

opowiada o przygodach ważki.

2.

przedstawia cechy ważki.

Zadanie 15.
Która cecha charakteryzuje ważkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Ma oczy mniejsze od oczu innych owadów.
B. Widzi wszystko niezwykle wyraźnie i ostro.
C. Potrafi zmieniać tempo lotu podczas polowania.
D. Jest prawie tak doskonałym drapieżcą jak rekin.
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Zadanie 16.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Opisany w tekście eksperyment uaktywnia wyobraźnię czytelnika.

P

F

Eksperyment opisany w tekście dowodzi, że ważka i człowiek widzą tak samo.

P

F

Zadanie 17.
Przyjrzyj się ilustracjom. Dokończ zdanie – wybierz odpowiedzi A albo B oraz 1 albo 2.
I.

II.

Źródło: http://www.wszystkookomarach.pl/komary.html [dostęp w dniu 7.06.2015 r.].

Komara widzianego oczami ważki przedstawia
A.

ilustracja I,

B.

ilustracja II,

1.
czego potwierdzeniem jest zdanie
2.

Ważka ma wzrok
znakomity.
Nie jest on tak ostry, jak
obraz, który my widzimy.

Zadanie 18.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź A albo B oraz 1 albo 2.
W pierwszym akapicie autor zastosował głównie zdania
A. złożone,
B. pojedyncze,

aby

1.

podkreślić dynamikę opisywanych zdarzeń.

2.

szczegółowo opisać tło przedstawianych zdarzeń.

Zadanie 19.
Oceń prawdziwość zdań dotyczących rzeczowników użytych w wypowiedzeniu Każde
oko patrzy na dłoń pod innym kątem. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Wszystkie rzeczowniki występują w tym samym przypadku.

P

F

Każdy rzeczownik ma inny rodzaj gramatyczny.

P

F
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Tekst do zadań 20.–25.
Darek Karp
Spotkanie z jenotami
Jenot jest stosunkowo nowym
gatunkiem fauny naszego kraju. Pierwotnie
występował
na
wolności
jedynie
we wschodniej Azji, skąd przez Rosję ok.
60 lat temu przywędrował do Polski.
Znalazł tu doskonałe warunki do osiedlenia
się i stał się pospolitym zwierzęciem,
szczególnie na wschodzie kraju. Spotkać
go
można
w
wilgotnych
lasach
mieszanych,
w pobliżu
zarośniętych
mokradeł, jezior, trzcinowisk i rzek. Podstawę jego pożywienia stanowią drobne gryzonie
oraz jaszczurki i żaby. Ale nie gardzi też pokarmem roślinnym. Jagody, pędy ziół, kłącza
i różne owoce wzbogacają jego wikt, pozwalając przetrwać trudniejsze okresy. Choć jest
drapieżnikiem, natura nie wyposażyła go w silne pazury i mocne szczęki, przez co sam stał
się obiektem zainteresowania wielu innych, silniejszych drapieżców.
Formą obrony jenotów w momentach zagrożenia jest próba wtopienia się w tło.
Jeszcze inną – udawanie martwych. Miałem przed laty przyjemność oglądać takie, dość
komiczne, przedstawienie. Gdy przedzierałem się przez gęste krzaki, na małej polance
ujrzałem dwa żerujące jenoty. Przyspieszyłem kroku, aby przyjrzeć im się z bliska. Kiedy
byłem już niedaleko, wyczuły mnie i rzuciły się do ucieczki. Pobiegłem za nimi i nagle całym
ciężarem nadepnąłem na grubą, suchą gałąź, która z trzaskiem pękła. Odgłos łamanego
drewna, podobny do wystrzału strzelby, zelektryzował jednego z jenotów. Zwierzak
zatrzymał się gwałtownie, odwrócił w moją stronę i padł jak zabity, zamykając oczy.
Za chwilę jego towarzysz obejrzał się za nim i zrobił dokładnie to samo. Roześmiałem się
w głos i zostawiłem je w spokoju, aby mogły odetchnąć i uwierzyć, że przechytrzyły
największego ze swoich wrogów.
Źródło: Darek Karp, Ni pies, ni wydra, „Sielskie Życie”, nr 5/2013, s. 110–113.

Zadanie 20.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Z tekstu wynika, że jego autor jest znawcą i obserwatorem przyrody.

P

F

Autor tekstu bez trudu dotarł do miejsca, w którym spotkał jenoty.

P

F

Zadanie 21.
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź A lub B oraz C lub D.
Jenot A/B obawiać się większych od siebie drapieżników. Jego pierwszą reakcją
na niebezpieczeństwo jest C/D.
A. musi
B. nie musi

C. atak
D. ucieczka
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Zadanie 22.
Jakie znaczenie ma użyty w ostatnim akapicie wyraz zelektryzował? Wybierz odpowiedź
spośród podanych.
A. Wywołał agresję.
B. Rozbudził ciekawość.
C. Sparaliżował strachem.
D. Spowodował zamieszanie.
Zadanie 23.
Która z podanych form czasownika wskazuje na to, że autor tekstu mówi o własnych
doświadczeniach przyrodniczych? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Zrobił.
B. Rzuciły.
C. Spotkać.
D. Zostawiłem.
Zadanie 24.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
W obliczu niebezpieczeństwa jenoty okazały się zwierzętami
A. upartymi.
B. sprytnymi.
C. odważnymi
D. agresywnymi.
Zadanie 25.
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź A lub B oraz C lub D.
Najpierw autor tekstu przedstawia A/B, a następnie opowiada o C/D.
A. sposób zdobywania pożywienia przez jenoty
B. środowisko, w jakim żyją jenoty

C. spotkaniu z parą tych zwierząt
D. walce tych zwierząt z drapieżnikami
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Tekst do zadań 26.–31.
Poczta dawniej…
Jeszcze jakieś czterysta lat temu nie było wcale poczty.
Czasami zabierali ze sobą listy kupcy, wędrujący z towarami, ale długo trzeba było
czekać na taką okazję. Tylko możni panowie wysyłali z pismami umyślnych gońców.
Dopiero za panowania Zygmunta Augusta zorganizowano w Polsce stałą i dostępną
komunikację pocztową. Na szerokich traktach między miastami ukazały się karetki pocztowe,
przewożące listy, przesyłki i pasażerów.
Jakże niepodobne były te stanice pocztowe do gmachu dzisiejszej poczty. Stał sobie
przy gościńcu domek z napisem: POCZTA. W izbie na kominku palił się ogień, który
rozgrzewał przybyłych karetką pocztylionów i pasażerów. A za domkiem znajdowały się
stajnie.
Raz, dwa – wyprzęgano z karetki zmęczone konie. Raz, dwa – zaprzęgano te, które
wypoczywały w stajni.
Karetka pocztowa była wówczas najszybszym środkiem lokomocji.
Ale oto osiemdziesiąt pięć lat temu, po dopiero co zbudowanej, pierwszej w Polsce
drodze żelaznej pociągnęła sapiąca lokomotywa długi sznur wagonów. Z gwizdem i turkotem
minęła i daleko za sobą zostawiła jadącą traktem karetkę pocztową. Na jednym z wagonów
pociągu widniał napis: POCZTOWY.
Od tej pory coraz więcej budowano kolei żelaznych w Polsce i na całym świecie.
Zmienił się też i gmach poczty. Stajnie zamieniono na garaże dla samochodów
przewożących paczki, listy między pocztą a dworcem kolejowym i lotniskiem.
Co się dzieje w gmachu pocztowym? W głównej sali znajduje się szereg okienek, przy
których kupić można znaczki pocztowe, nadać polecone listy, przekazy pieniężne, blankiety
telegraficzne. Wypełniony blankiet telegrafista odczyta i litera po literze prześle do dalekiego
miasta.
(fragment książki Stefana Themersona napisanej w 1932 roku)

***
…i dziś
Od czasu napisania przez Stefana Themersona „Poczty” świat znacznie przyspieszył.
Za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych możemy dziś przesłać nie tylko
„depeszę” tekstową (czyli np. wiadomość SMS), lecz także obraz, a nawet film. Dziś telefony
stają się miniaturowymi komputerami. Wielu ludzi nosi w kieszeni taką małą, osobistą
pocztę, dzięki której może zatelefonować, wysłać lub odebrać wiadomość, a także zdjęcie lub
film, lub też połączyć się z bankiem i zlecić przelew. Z drugiej strony chyba każdy cieszy się,
gdy otrzyma tradycyjny, pisany odręcznie list lub pocztówkę – pamiętajmy więc
o tradycyjnej, poczciwej poczcie…
(fragment napisanego współcześnie posłowia do książki Stefana Themersona)
Na podstawie: Stefan Themerson, Poczta, Piaseczno 2014, b.n.s.
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Zadanie 26.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
W obu tekstach jest mowa przede wszystkim o
A. zaletach współczesnych środków transportu.
B. sposobach kontaktowania się ludzi na odległość.
C. różnicach między podróżowaniem dawniej i dziś.
D. korzyściach wynikających z telefonii komórkowej.
Zadanie 27.
Oceń prawdziwość poniższych zmian. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.
Za czasów Zygmunta Augusta do przewożenia poczty wykorzystywano
transport konny i kolejowy.
W latach trzydziestych XX wieku krótkie wiadomości tekstowe przesyłano na
odległość w ten sam sposób, co współcześnie.

P

F

P

F

Zadanie 28.
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2.
Dziś poczta elektroniczna funkcjonuje
A.

zamiast

1.
poczty tradycyjnej, ponieważ

B.

obok

2.

nie wszystko można przekazać za
pośrednictwem łączy internetowych.
nowoczesne środki przekazywania
informacji dają większe możliwości.

Zadanie 29.
Uzupełnij zdania – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
W zdaniu pamiętajmy więc o tradycyjnej, poczciwej poczcie… wyraz poczciwa nadaje
podkreślonemu wyrażeniu znaczenie A/B. Autor ujawnił w tym zdaniu swój C/D stosunek do
odchodzącej w przeszłość instytucji.
A. dosłowne
B. przenośne

C. życzliwy
D. obojętny

Zadanie 30.
Uzupełnij zdania – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
W zdaniu Raz, dwa wyprzęgano zmęczone konie wyraz „konie” występuje w A/B i pełni
funkcję C/D.
A. mianowniku
B. bierniku

C. podmiotu
D. dopełnienia
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Zadanie 31.
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2.
Cały tekst Poczta dawniej … i dziś ma przede wszystkim charakter
A.

literacki,

B.

informacyjny,

ponieważ jego
głównym celem jest

1.

ukazanie dziejów poczty.

2.

wywołanie emocji u czytelnika.
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Tekst do zadań 32.–37.
Kolumna Zygmunta
Znakiem rozpoznawczym Warszawy jest kolumna
Zygmunta, która czasem nawet w większym stopniu jest
kojarzona ze stolicą niż jej oficjalny herb − Syrenka. Nie naród
ufundował królowi pomnik, nie warszawiacy, ale jego syn
i następca na tronie, Władysław IV, składając hołd ojcu. Chociaż
Zygmunt III Waza1 nie ma tylu zasług, co inni nasi
monarchowie, godniejsi takiego uhonorowania, z jego postacią
górującą nad miastem ludzie się zżyli, polubili ją, a nawet
otoczyli legendą.
Cokół
kolumny
wykonano
w kamieniołomach
chęcińskich. Jesienią 1644 osadzono kolumnę na cokole
wymurowanym na placu Zamkowym, a na niej umieszczono
postać króla w zbroi rycerskiej, w płaszczu koronacyjnym,
z szablą w prawej ręce i krzyżem w lewej. Cokół ozdobiony
został czterema tablicami z brązu z napisami o chlubnych
czynach Zygmunta III. Ich treść podyktował sam Władysław IV.
Tak powstał najstarszy świecki2 pomnik w Polsce i jeden z najpiękniejszych zabytków
baroku3 w Europie. Według legendy ludu warszawskiego w chwilach zagrożenia miasta król
unosi w górę rękę z szablą. Byli ponoć tacy, którzy widzieli karzącą dłoń królewską w czasie
„potopu” szwedzkiego, inni w czasie powstania kościuszkowskiego, jeszcze inni podczas
późniejszych wydarzeń wojennych.
Prawie dwa i pół wieku stała kolumna w pierwotnej postaci, ale już dłużej marmur
chęciński nie wytrzymał, więc w latach 1886–1887 wykonano generalny remont pomnika.
Marmur na nową kolumnę przywieziono z Włoch. Na niej król Zygmunt dotrwał
do powstania warszawskiego. Pomnik, trafiony pociskiem z działa niemieckiego, runął
na ziemię. Posąg króla nie został jednak zniszczony i tuż po zakończeniu wojny w 1945 roku
był pokazany w Muzeum Narodowym jako eksponat na wystawie „Warszawa oskarża”.
W 1949 roku kolumnę odbudowano. W tym samym roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tego
symbolu Warszawy, ale także symbolu narodowego.
Źródło: Marek Borucki, Polska Wazów 1630−1668, Warszawa 2006, s. 5–8.
Źródło grafiki:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kolumna_Zygmunta_III_Wazy_w_Warszawie_p7_1.jpg
[dostęp w dniu 31.01.2015 r.].
1

Zygmunt III Waza – król Polski w latach 1587–1632. W końcu XVI w. przeniósł swą rezydencję do Warszawy,
która odtąd pełniła funkcję stolicy państwa.
2
Świecki − niezwiązany z religią.
3
Barok – epoka w dziejach kultury europejskiej trwająca od schyłku XVI do połowy XVIII w. (odmiennie
w różnych krajach).
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Zadanie 32.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Kolumna Zygmunta została wzniesiona z inicjatywy
A. ludu siedemnastowiecznej Warszawy.
B. całego ówczesnego społeczeństwa.
C. współczesnych Polaków.
D. kolejnego monarchy.
Zadanie 33.
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące treści tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli
informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.
Zygmuntowi III Wazie wzniesiono pomnik, ponieważ miał większe zasługi dla kraju
niż inni królowie.

P

F

Kolumna Zygmunta stała się z czasem oficjalnym herbem stolicy Polski.

P

F

Zadanie 34.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Ze sposobu przedstawienia postaci króla (w tekście i na zdjęciu) można wywnioskować,
że Zygmunt III Waza
A. bardzo dbał o swój wizerunek.
B. troszczył się o swoją pośmiertną sławę.
C. wyróżniał się walecznością i wiarą.
D. oczekiwał od rodaków uznania i hołdu.
Zadanie 35.
Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie − 1 albo 2.
W zdaniu Byli ponoć tacy, którzy widzieli karzącą dłoń królewską słowo ponoć podkreśla,
że informacja jest
A.

prawdziwa,

B.

wątpliwa,

ponieważ

1.

ma legendarny charakter.

2.

zapisano ją w miejskich kronikach.

Zadanie 36.
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
Do połowy XVII wieku w Polsce wznoszono tylko pomniki A/B. Kolumna Zygmunta była
więc dziełem C/D.
A. świeckie
B. religijne

C. tradycyjnym
D. nowatorskim
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Zadanie 37.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Posąg Zygmunta III Wazy pokazany jako eksponat na wystawie Warszawa oskarża miał
świadczyć o
A. bohaterskiej postawie króla.
B. talencie twórców pomnika.
C. zniszczeniach wojennych.
D. wytrzymałości marmuru.
Tekst do zadania 38.
repertuar: »D. -u, MS. -arze; lm M. -y ogół utworów granych w teatrze, kinie itp.
w określonym czasie; wykaz tych utworów; role wykonywane przez danego aktora, utwory
wykonywane przez danego muzyka, zespół wykonawczy itp.»
Na podstawie: Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, t. 1.,Warszawa 1981.

Zadanie 38.
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Wyraz repertuar ma tylko jedno znaczenie.

P

F

Wyraz repertuar jest nieodmienny.

P

F
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2. Komentarze i odpowiedzi do zadań sprawdzających
umiejętność odbioru tekstów nieliterackich
Zadanie 1.
Poprawna odpowiedź: A2
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeanalizuj budowę i znaczenie wypowiedzenia Jest rok 1889. Zwróć uwagę na formę
i funkcję użytego w nim czasownika. Najpierw ustal, czy jest to forma czasu teraźniejszego
(A), czy przeszłego (B). Następnie wskaż właściwe określenie funkcji, jaką pełni ten
czasownik (użyty w takiej właśnie formie) w tekście. Zauważ, że choć informacja dotyczy
przeszłości – roku 1889 – to jednak czasownik być został tu użyty w formie czasu
teraźniejszego: jest. Dlatego pierwsza część poprawnego rozwiązania to odpowiedź A. Druga
to – oczywiście – odpowiedź 2., ponieważ formy czasu teraźniejszego w tym zdaniu wcale
nie służą zaznaczeniu dystansu czasowego wobec opisywanych sytuacji, lecz wprost
przeciwnie – pozwalają na jego pozorne zniesienie. Zdanie Jest rok 1889 jak gdyby przenosi
czytelnika w czasie – wprowadza go w sytuację z przeszłości i pozwala się w nią bardziej
„wczuć”.
Zadanie 2.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania: Co jest tematem tego tekstu? O czym przede
wszystkim ten tekst informuje? Czemu (a właściwie komu) autorka poświęciła najwięcej
uwagi? Tekst zawiera wiele informacji na temat badań prowadzonych w strefie
podbiegunowej, można też dowiedzieć się z niego, jakie warunki klimatyczne panują na
Antarktydzie. Choć są to niewątpliwie interesujące wiadomości, to jednak nie stanowią
głównego tematu całego tekstu. Autorka bowiem opowiada w nim przede wszystkim
o znanym polskim polarniku – Henryku Arctowskim. Zatem można powiedzieć, że jej celem
jest głównie przybliżenie czytelnikowi sylwetki tego badacza.
Zadanie 3.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby rozwiązać to zadanie, należy wykorzystać jedną z podanych w tekście (w pierwszym
akapicie) informacji dotyczących statku, na którego pokładzie Henryk Arctowski dotarł na
Antarktydę. Zauważ, że ta informacja została w tekście podana wprost – autorka określa
Belgikę jako żaglowiec. Zwrócenie uwagi na ten ważny szczegół pozwala z łatwością wybrać
właściwą odpowiedź. Spośród czterech ilustracji przedstawiających różne typy statków
należy wybrać rysunek B, ponieważ na nim właśnie przedstawiony jest żaglowiec. Nie musisz
rozróżniać i nazywać rodzajów statków (okrętów, łodzi) przedstawionych na pozostałych
rysunkach, wystarczy, jeśli wskażesz ilustrację ukazującą statek z rozpiętymi żaglami. To
będzie oznaczało, że czytasz tekst uważnie i potrafisz odszukać w nim potrzebne ci
informacje.
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Zadanie 4.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
W tekście pojawiają się krótkie informacje o tym, co jest przedmiotem badań prowadzonych
w ramach tych dyscyplin. Jeśli te wiadomości nie umknęły twojej uwadze, to na pewno jest
dla ciebie oczywisty związek tytułu książki Jacka Jani, Zrozumieć lodowce, z obszarem
zainteresowań glacjologii. Tak naprawdę chodziło tu o powiązanie dwóch informacji – tej,
którą możesz wyczytać z tytułu książki (że jej tematem są lodowce) oraz tej, która pojawia się
w tekście jako objaśnienie terminu glacjologia (że jest to nauka o lodowcach).
Zadanie 5.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Nawet ktoś, kto nie znał wcześniej znaczenia wyrazu pionier, użytego w tekście (oraz
w tytule książki, z której ten tekst pochodzi − Pionierzy, czyli poczet niewiarygodnie
pracowitych Polaków), mógł domyślić się jego znaczenia z kontekstu. Informacja o tym, że
Henryk Arctowski jest uważany za pioniera badań polarnych, pada w momencie, gdy autorka
pisze o tym, jakie znaczenie miały obserwacje, które prowadził w rejonach wówczas jeszcze
niezbadanych i które wskazywały na potrzebę prowadzenia dalszych badań w celu
dokładniejszego poznania tych miejsc. Potwierdzeniem tych domysłów, dotyczących
znaczenia wyrazu pionier, jest definicja słownikowa zacytowana w zadaniu. Po zapoznaniu
się z nią bez trudu powinieneś wskazać sformułowanie, które oddaje sens określenia pionier.
Są to słowa wytyczył nowe kierunki badań.
Zadanie 6.
Poprawna odpowiedź: B, D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zacytowane zdanie nie zawiera określeń cech – ani wyglądu, ani charakteru bohatera. Samo
nie może być zatem elementem jego charakterystyki. Nabiera jednak takiego znaczenia
w połączeniu ze zdaniem bezpośrednio je poprzedzającym: Poddać się zniechęceniu? oraz
w kontekście całego akapitu, z którego dowiadujemy się o trudnościach, jakie napotkał
Arctowski podczas wyprawy badawczej. Kiedy statek utknął wśród lodowców, załoga została
uwięziona – nie można było ani kontynuować wyprawy, ani wrócić do domu. W takiej
sytuacji człowiek może się załamać. Wypowiedzenie To nie w jego stylu! informuje, że
w przypadku Arctowskiego nie było mowy o załamaniu się czy poddaniu zwątpieniu, zatem
służy ono ukazaniu cech jego charakteru – odwagi, determinacji i siły woli. Dlatego pierwszą
częścią poprawnego rozwiązania jest odpowiedź B. Druga jego część to odpowiedź D, czyli
określenie innej cechy bohatera – tej, o której informuje ostatnie zdanie. Jest w nim mowa
o tym, że podczas pobytu na Antarktydzie, w chwilach wolnych od pracy, Arctowski
organizował dla członków ekspedycji wyprawy na sanki i narty. Z tekstu dowiadujemy się co
prawda przede wszystkim, że uczony był człowiekiem bardzo pracowitym, ale to zdanie
wnosi inną informację – pozwala wnioskować, że był przy tym również towarzyski.
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Zadanie 7.
Poprawna odpowiedź: 7.1. C; 7.2. A
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zauważ, że w każdym z podanych zdań występuje nagromadzenie wyrazów reprezentujących
inną część mowy. W zdaniu A są to przysłówki, w zdaniu B – czasowniki, a w ostatnim ze
zdań – właśnie rzeczowniki, czyli ta część mowy, której rozpoznania wymaga od ciebie
zadanie. Są to charakterystyczne rzeczowniki – nazwy własne, co wiąże się z ich
szczególnym zapisem (wielka litera na początku wyrazu). Ale to jeszcze nie koniec – pełne
rozwiązanie musi zawierać również poprawne określenie funkcji, które te rzeczowniki pełnią
w zdaniu. Z pewnością wiesz, że orzeczenia są określeniami czynności, a podmioty – ich
wykonawców, zatem nie zaliczysz do nich wyrażeń: w Belgii, we Francji, w Szwajcarii
i w Anglii. Wiesz także, że informowanie o tym, kiedy, gdzie albo w jaki sposób coś się
odbywa, jest rolą okoliczników. Zatem wymienione w zdaniu nazwy państw, wraz
z towarzyszącymi im przyimkami, tworzą wyrażenia, które pełnią funkcję okoliczników. Być
może już wiesz (a jeśli nie, to na pewno dowiesz się tego w gimnazjum), że takie okoliczniki
− odpowiadające na pytanie gdzie? − nazywamy okolicznikami miejsca.
Zadanie 8.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Znajdź w tekście wszystkie fragmenty opisujące wygląd puchacza. Być może już
sformułowanie sowa z „uszami” (pierwsze zdanie tekstu) pomoże ci wybrać właściwą
odpowiedź (ilustracja C). A jeśli jeszcze nie będziesz mieć pewności (bo przecież ptaki A i D
też „coś” mają na głowie), wykorzystaj inne fragmenty tekstu, np. ma wielkie, wyraziste,
zwrócone w przód oczy. Nawet zdanie o ubarwieniu puchacza – mimo że rysunki nie są
kolorowe – może ci pomóc w wyborze właściwej ilustracji. Przecież o ubarwieniu ptaków
A i D nie można powiedzieć, że doskonale harmonizuje z chropowatą korą drzew. Z kolei
ptak B nie jest pstrokaty, zresztą nie ma też na głowie niczego, co można by nazwać
„uszami”.
Zadanie 9.
Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Sprawdź, czy informacje zawarte w zdaniach w tabelce są zgodne z informacjami podanymi
w tekście. Pamiętaj, że niektóre informacje mogą być w tekście podane wprost – wystarczy je
znaleźć i porównać z tymi, których prawdziwość masz ocenić (np. w tekście przeczytasz, że
puchacz jest ptakiem osiadłym, czyli jest prawdą, że prowadzi osiadły tryb życia). Czasami
jednak te informacje są gdzieś w tekście „ukryte” albo wyrażone innymi słowami i trzeba je
sobie przetworzyć (np. skoro puchacz występuje nielicznie, to znaczy, że jest ptakiem
rzadkim). Czytaj więc uważnie tekst i szukaj potrzebnych fragmentów (możesz je sobie
zaznaczać), a potem porównuj informacje – te z podanych zdań z tymi zawartymi w tekście.

2. Komentarze i odpowiedzi do zadań sprawdzających umiejętność odbioru tekstów nieliterackich 23

Zadanie 10.
Poprawna odpowiedź: 10.1. A; 10.2. B
Wskazówki do rozwiązania zadania
Informacje potrzebne do rozwiązania tego zadania znajdziesz w kilku miejscach tekstu. Ze
zdań przesypia zatem spokojnie dzień, ale gdy tylko zaczyna zmierzchać, staje się aktywny
(trzeci akapit), wieczorem […] przejmuje kontrolę nad mrocznym lasem (ostatni akapit)
wywnioskujesz, że puchacz poluje nocą. Informację potrzebną do uzupełnienia drugiej luki
masz podaną w ostatnim akapicie: Podczas łowów kieruje się słuchem i wzrokiem.
Zadanie 11.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Masz wskazać ptaki, z którymi puchacz jest spokrewniony, czyli te, z którymi łączą go więzy
rodzinne. Są to puszczyki. W wyborze poprawnej odpowiedzi pomoże ci podana w ramce
informacja, że puchacz należy do rodziny puszczykowatych.
Zadanie 12.
Poprawna odpowiedź: 12.1. C; 12.2. C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Szukaj w tekście fragmentów pozwalających wywnioskować, którymi sformułowaniami
należy uzupełnić luki w podanych zdaniach. W ostatnim akapicie znajdziesz zdania budzi
postrach wśród ptactwa i ssaków oraz atakuje wyciągniętymi przed siebie szponami, które
wbija głęboko w swoją ofiarę. Wynika z nich, że puchacz jest ptakiem drapieżnym. Możesz
też do uzupełnienia pierwszej luki wykorzystać zdanie z drugiego akapitu, mówiące o tym, że
puchacz wprowadza się do gniazd pozostawionych przez inne ptaki drapieżne. Informacje
potrzebne do uzupełnienia drugiej luki znajdziesz w akapicie trzecim, we fragmencie
dotyczącym ubarwienia puchacza. Wyczytasz tu, że doskonale harmonizuje ono z chropowatą
korą drzew, a puchacz, zupełnie nie odcinając się od tła, przesypia spokojnie dzień. Na tej
podstawie możesz wywnioskować, że dzięki swemu ubarwieniu puchacz się maskuje i trudno
go zauważyć.
Zadanie 13.
Poprawna odpowiedź: A2
Wskazówki do rozwiązania zadania
Znajdź w zdaniu wyraz, którego określeniem jest rzeczownik szponami. Zadaj pytanie, na
które ten rzeczownik jest odpowiedzią (atakuje – czym? – szponami). Który przypadek
odpowiada na takie pytanie? Jeśli znasz przypadki, bez trudu rozpoznasz narzędnik (kim?
czym?) i wybierzesz odpowiedź A. W dalszej części zadania masz jeszcze określić, jaką
funkcję pełni w tym zdaniu rzeczownik szpony, czyli jaką jest częścią zdania. Po ustaleniu, że
jest określeniem orzeczenia i że dopełnia jego treść, wskażesz poprawną odpowiedź – pełni
funkcję dopełnienia.
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Zadanie 14.
Poprawna odpowiedź: B2
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz rozpoznać tekst informacyjny. Zastanów się, czy autor
przedstawia fakty, czy fikcję literacką. Przyjrzyj się słownictwu. Jeśli stwierdzisz, że jest to
tekst informacyjny, potrafisz także wybrać właściwą odpowiedź spośród 1. i 2. Autor nie
opowiada historyjki, lecz opisuje ważkę i przedstawia jej cechy, dlatego poprawna jest
odpowiedź 2.
Zadanie 15.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby odpowiedzieć na to pytanie, znajdź w tekście fragment pozwalający rozstrzygnąć, która
z czterech cech charakteryzuje ważkę. Jeżeli po przeczytaniu pierwszego akapitu nie
stwierdzisz, że poprawna jest odpowiedź C (nagle przyspiesza), czytaj dalej. Wśród podanych
możliwych odpowiedzi możesz zaznaczać te, które są nieprawdziwe. Kiedy wyeliminujesz
błędne odpowiedzi, znajdziesz poprawną.
Zadanie 16.
Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz właściwie wnioskować. Masz ocenić prawdziwość zdań
dotyczących eksperymentu, który opisano w tekście. Znajdź właściwy fragment – przeczytaj
jeszcze raz akapity czwarty i piąty. Zauważ, że opisany eksperyment jest prosty i możesz go
wykonać natychmiast. Dzięki niemu czytelnik może bezpośrednio sprawdzić, na czym polega
różnica pomiędzy tym, jak widzi człowiek, a jak – ważka. Opisano to w akapicie piątym.
Zadanie 17.
Poprawna odpowiedź: A2
Wskazówki do rozwiązania zadania
To zadanie sprawdza, czy dobrze zrozumiałeś, jak widzi ważka. Obydwie ilustracje
przedstawiają komara. Obraz A jest rozmazany, obraz B – wyraźny. Nie daj się zwieść
informacji zawartej w zdaniu Ważka ma wzrok znakomity. Sformułowanie znakomity wzrok
oznacza tu, że oczy ważki są czułe na zmianę jasności światła i najmniejszy ruch w polu
widzenia. Poprawna odpowiedź to A2, co wynika z ostatniego akapitu.
Zadanie 18.
Poprawna odpowiedź: B1
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz rozróżnić zdania pojedyncze i złożone. Polecenie odsyła cię
do akapitu pierwszego. Sprawdź liczbę orzeczeń w każdym ze zdań tego akapitu. Kiedy
stwierdzisz, że poprawna jest odpowiedź B, możesz przejść do drugiej części zadania.
Zastanów się teraz, jaki efekt osiągnął autor dzięki zastosowaniu zdań pojedynczych. Proste
zdania pojedyncze nie zawierają szczegółów, ale są krótkie i podkreślają dynamikę
przedstawianych zdarzeń. Poprawna jest odpowiedź B1.
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Zadanie 19.
Poprawna odpowiedź: F, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza znajomość form przypadków i umiejętność rozpoznawania rodzajów
gramatycznych rzeczownika. Warto najpierw podkreślić wszystkie rzeczowniki występujące
w podanym zdaniu. Przy każdym rzeczowniku możesz zapisać, w jakim przypadku występuje
i jaki jest jego rodzaj. W ten sposób unikniesz pomyłki i udzielisz poprawnej odpowiedzi.
Zadanie 20.
Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
To zadanie wymaga umiejętności wyszukiwania w tekście informacji, których sens jest
ukryty i trzeba go wywnioskować. Jeśli przeczytasz uważnie pierwszy akapit tekstu, poznasz
warunki życia jenotów. Informacje te przekazuje nam ktoś, kto ujawnia się dopiero w drugim
akapicie, opowiadając o swoim spotkaniu z tymi zwierzętami. Z tekstu wynika, że wiele wie
o przyrodzie również dlatego, że obserwuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Pierwsze
zdanie jest więc prawdziwe. Drugi akapit to opowiadanie autora o jego spotkaniu z jenotami.
Zauważ, że używa on słów wskazujących na to, iż miejsce, w którym obserwował jenoty,
było trudno dostępne dla człowieka, co ujawnia się w sformułowaniu przedzierałem się przez
gęste krzaki. Drugie zdanie jest fałszywe.
Zadanie 21.
Poprawna odpowiedź: A, D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby wybrać właściwe uzupełnienie podanych zdań, przyjrzyj się najpierw ilustracji
zamieszczonej obok tekstu. Odczytasz z niej, że jenot nie jest zbyt dużym zwierzęciem, które
może podjąć skuteczną walkę z zagrażającymi mu większymi napastnikami. Ostatnie zdanie
pierwszego akapitu potwierdza tę informację. Dlatego odpowiedź A jest poprawnym
uzupełnieniem pierwszego zdania. Jeśli uważnie przeczytasz drugi akapit tekstu, dowiesz się,
w jaki sposób jenoty bronią się przed niebezpieczeństwem: chowają się, uciekają lub udają
nieżywe. Zwierzęta te w chwili zagrożenia nie atakują większych od siebie napastników,
ponieważ nie są wystarczająco silne. Dlatego spośród podanych możliwych wariantów
poprawna jest odpowiedź D.
Zadanie 22.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Jeśli chcemy ciekawie opisać zdarzenia, nie zawsze stosujemy wyrazy w ich dosłownym
znaczeniu. Aby właściwie określić przenośny sens wyrazu zelektryzował, wykorzystaj
wskazówkę zawartą w pytaniu do zadania. Ponownie uważnie przeczytaj ostatni akapit tekstu.
Zastanów się, dlaczego jenot nagle przestał uciekać. Jakie wrażenie wywołał na nim podobny
do wystrzału odgłos pękającej gałęzi? Zwierzę niewątpliwie obawiało się o swoje życie, więc
jego reakcja była spowodowana ogromnym strachem.
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Zadanie 23.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
O tym, że ktoś mówi, iż sam uczestniczył w opisywanych przez siebie zdarzeniach, świadczy
forma gramatyczna czasownika – użycie go w 1. osobie liczby pojedynczej. Aby wybrać
właściwą odpowiedź, określ, w której osobie występują czasowniki: zrobił – 3. osoba liczby
pojedynczej; rzuciły – 3. osoba liczby mnogiej; spotkać − bezokolicznik, forma nieosobowa.
Tylko czasownik zostawiłem został użyty w 1. osobie liczby pojedynczej (ja) – to właśnie on
wskazuje na to, że autor mówi o sobie i swoich doświadczeniach przyrodniczych.
Zadanie 24.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
W tym zadaniu oczekuje się, że na podstawie zachowania zwierząt określisz ich cechę.
W drugim akapicie autor opowiada o tym, jak jenoty próbowały obronić się przed
człowiekiem, który zaskoczył je podczas żerowania, i ocenia ich zachowanie. Odszukaj
w tekście to zdanie i podkreśl w nim czasownik, który zawiera też informację o tym, jaka
cecha jenotów ujawniła się w tej sytuacji.
Zadanie 25.
Poprawna odpowiedź: B, C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, musisz określić główną myśl zawartą w pierwszym
i drugim akapicie tekstu. Dlatego zastanów się, jaki tytuł można nadać każdemu z tych
fragmentów. Spróbuj go zredagować. Następnie porównaj swoje propozycje z wariantami
odpowiedzi podanymi w zadaniu.
Zadanie 26.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie obydwa teksty i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ich
wspólnym tematem. Na pierwszy rzut oka widać, że i w jednym, i w drugim tekście jest
mowa o poczcie, ale taka odpowiedź nie została wymieniona wśród podanych. Jeśli jednak
zastanowisz się nad tym, do czego służy poczta, to szybko dojdziesz do wniosku,
że do kontaktowania się ludzi ze sobą na odległość.
Zadanie 27.
Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zastanów się nad tym, czy podane fakty mogły mieć miejsce we wskazanym czasie.
Z pierwszego tekstu, napisanego w 1932 roku, dowiadujesz się, że poczta powstała około 400
lat temu – za czasów Zygmunta Augusta oraz że kolej uruchomiono 85 lat temu. Jest więc
oczywiste, że kolej nie mogła działać w czasach Zygmunta Augusta. O tym, że drugie zdanie
też jest fałszywe, przekonasz się, zestawiając to, co napisano w ostatnim zdaniu pierwszego
tekstu, z informacjami z tekstu drugiego – napisanego współcześnie.
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Zadanie 28.
Poprawna odpowiedź: B1
Wskazówki do rozwiązania zadania
To, że poczta elektroniczna funkcjonuje dziś obok poczty tradycyjnej, wynika z ostatniego
zdania drugiego tekstu. Twoim zadaniem jest jeszcze uzasadnienie, dlaczego tak się dzieje.
Podpowiedź możesz znaleźć w tym samym zdaniu – skoro cieszymy się z otrzymania
odręcznie pisanego listu, to widocznie w takim liście można przekazać więcej treści i emocji
niż w pisanym na komputerze.
Zadanie 29.
Poprawna odpowiedź: B, C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Spróbuj przypomnieć sobie inne wyrażenie ze słowem „poczciwa”. Zapewne od razu przyjdą
ci do głowy takie wyrażenia jak „poczciwa sąsiadka” czy „poczciwa babcia”. Skoro
„poczciwa” oznacza cechę człowieka, to w zestawieniu z pocztą tworzy przenośnię. Jeśli
przeczytasz jeszcze raz zdanie, w którym ten wyraz występuje, to od razu domyślisz się,
że autor ujawnia tym słowem swój życzliwy stosunek do tradycyjnej poczty.
Zadanie 30.
Poprawna odpowiedź: B, D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Prostą metodą pozwalającą rozpoznać, w jakim przypadku występuje dany wyraz w zdaniu,
jest zadawanie pytań: wyprzęgano (kto?, co?) konie, czy też wyprzęgano (kogo?, co?) konie.
Tylko drugie pytanie jest logiczne, a zatem wyraz konie ma formę biernika. Z kolei, aby
stwierdzić, jaką funkcję pełni w tym zdaniu wyraz konie, powinniśmy zastanowić się nad
tym, czy konie tutaj coś „robią” – wtedy ten wyraz byłby podmiotem, czy też ktoś coś z nimi
„robi” – wtedy byłby dopełnieniem. Skoro konie wyprzęgano, to wyraz ten pełni funkcję
dopełnienia. A ponadto, z formy orzeczenia wyprzęgano nie można się domyśleć, kto to robił.
W tym zdaniu po prostu nie ma podmiotu.
Zadanie 31.
Poprawna odpowiedź: B1
Wskazówki do rozwiązania zadania
Musisz zastanowić się, jakie elementy w tekście przeważają. Czy informacje z dziejów
poczty, takie jak daty i inne fakty, czy też rozmaite przenośnie, porównania, epitety,
wyrażenia pobudzające wyobraźnię i nakłaniające czytelnika do pozytywnych lub
negatywnych reakcji. Z pewnością tych drugich nie ma zbyt wiele. Więcej z tego tekstu
dowiadujemy się o historii poczty niż o stosunku autorów do tej instytucji. A zatem tekst ten
ma przede wszystkim charakter informacyjny.
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Zadanie 32.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie tekst i podkreśl te informacje, które dotyczą okoliczności powstania
kolumny Zygmunta. Jedno z podkreślonych zdań na pewno będzie dotyczyło fundatora tego
pomnika. Już w drugim zdaniu tekstu jest napisane, że pomnik został ufundowany przez syna
i następcę króla, a więc kolejnego monarchę zasiadającego na polskim tronie.
Zadanie 33.
Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj oba zdania zapisane w tabeli. Jeśli uważnie przeanalizujesz tekst, stwierdzisz,
że zdania te zawierają informacje fałszywe. W razie wątpliwości przeczytaj jeszcze raz cały
pierwszy akapit i zwróć uwagę na pierwsze oraz ostatnie zdanie.
Zadanie 34.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Do rozwiązania tego zdania niezbędne jest logiczne myślenie i trafne wnioskowanie, dlatego
jeszcze raz przeczytaj opis pomnika i przyjrzyj się fotografii. Król w jednej ręce trzyma
krzyż, a w drugiej − szablę. Są to bardzo czytelne symbole wiary i waleczności, więc jeśli
dojdziesz do takich wniosków, bez trudu udzielisz właściwej odpowiedzi.
Zadanie 35.
Poprawna odpowiedź: B1
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie to pokazuje, jak ważne jest rozumienie znaczenia słów. Zauważ, że zupełnie inny
sens miałoby przytoczone zdanie, gdyby nie było w nim wyrazu ponoć. To słowo podkreśla
legendarny charakter zawartej w zdaniu informacji i sprawia, że traktuje się ją
z przymrużeniem oka, czyli jako wątpliwą, niewiarygodną.
Zadanie 36.
Poprawna odpowiedź: B, D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zastanów się nad znaczeniem słów „świecki” i „religijny”, które są względem siebie
przeciwstawne. W tekście jest mowa o tym, że kolumna Zygmunta, która powstała w połowie
XVII wieku, była w naszym kraju pierwszym pomnikiem świeckim. Skoro tak, to łatwo
wyciągniesz wniosek, że do tego czasu w Polsce wznoszono wyłącznie pomniki religijne. Ten
pomnik zapoczątkował więc nowy zwyczaj i dlatego można go nazwać dziełem nowatorskim.
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Zadanie 37.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę na to, kiedy miała miejsce wystawa „Warszawa oskarża”. W tekście
wspomniano, że została zorganizowana wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej,
w której tak bardzo ucierpiała nasza stolica. O czym więc, jeśli nie o zniszczeniach
wojennych, mogła świadczyć zburzona kolumna Zygmunta, która posłużyła na wystawie jako
eksponat?
Zadanie 38.
Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz korzystać ze słownika. Poszukaj w haśle słownikowym
informacji dotyczących znaczeń. Z łatwością zauważysz, że wyraz repertuar ma więcej niż
jedno znaczenie (np. spis utworów, role aktora). Pierwsze zdanie jest więc fałszywe.
Na początku hasła podano końcówki fleksyjne dopełniacza i miejscownika liczby pojedynczej
oraz mianownika liczby mnogiej wyrazu repertuar. Stąd możesz wnioskować, że ten wyraz
odmienia się przez przypadki. A zatem drugie zdanie również jest fałszywe.
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3. Zadania
sprawdzające
umiejętność
analizy
i interpretacji
tekstów
literackich
z
komentarzami
i odpowiedziami do zadań
Tekst do zadań 39.–44.
Józef Ratajczak
Chmury
Zimą, o nowiu
chmury są ciężkie,
jakby odlane z ołowiu.
Wiosną topnieją niczym kry
na rzece,
kiedy je słońce oświeca.
Latem kwitną jak kwiaty,
płyną białe
na wszystkie strony świata.
Jesienią – żółkną, rudzieją,
wicher w nie chłodny wieje.
A zimą znowu
są szare, ciężkie,
jakby odlane z ołowiu.
Źródło: Józef Ratajczak, Chmury, [w:] tenże, Wiersze dla dzieci, Wrocław 2004, s. 9.

Zadanie 39.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.
W wierszu wypowiadają się chmury.

P

F

Chmury w wierszu zostały obdarzone ludzkimi cechami.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie wiersz i pomyśl, kto się w nim wypowiada. Zauważysz, że to nie chmury mówią
same o sobie, tylko ktoś, kto je obserwuje, kto opisuje chmury w różnych porach roku. A więc
pierwsze zdanie jest fałszywe. A drugie? Wróć do wiersza, by znaleźć odpowiedź na pytanie: czy
chmury w wierszu zostały uosobione, czyli obdarzone ludzkimi cechami? Czy zachowują się jak
ludzie? Czy np. myślą, czują, mówią? Nie. Zatem drugie stwierdzenie też jest zdaniem fałszywym.
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Zadanie 40.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
W drugiej zwrotce chmury zostały porównane do
A. wiosny.
B. słońca.
C. rzeki.
D. kry.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie odsyła cię do drugiej zwrotki wiersza. Przeczytaj ją uważnie. Charakterystyczny dla
porównania łącznik jak został tu zastąpiony równoważnym wyrazem niczym. Bez trudu zauważysz, że
przedstawione w tej zwrotce chmury topnieją niczym kry, czyli są jak kry, które wiosną topnieją na
rzece pod wpływem słońca, i wskażesz poprawną odpowiedź: zostały porównane do kry.

Zadanie 41.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Porównania nie wykorzystano do przedstawienia, jak chmury wyglądają
A. zimą.
B. wiosną.
C. latem.
D. jesienią.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie cały wiersz, zwracając uwagę na sposób przedstawienia chmur w każdej z pór
roku. Niemal we wszystkich zwrotkach wykorzystano porównania – zimą chmury są jakby odlane
z ołowiu, wiosną są niczym topniejące kry, latem – kwitną jak kwiaty. Tylko w jednej zwrotce nie ma
porównania – w opisie chmur jesienią.

32 Sprawdzian w klasie VI. Język polski. Zbiór zadań

Zadanie 42.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
O tym, jakie kolory przybierają chmury jesienią, informują w wierszu
A. przysłówki.
B. czasowniki.
C. rzeczowniki.
D. przymiotniki.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
W wierszu określono kolory, jakie chmury przybierają w różnych porach roku. Twoim zadaniem jest
znalezienie fragmentu, w którym opisano chmury jesienne. Przeczytaj uważnie tę zwrotkę. Które
wyrazy informują w niej o barwach chmur? Są to słowa: żółkną, rudzieją. Jeśli nie rozpoznasz od
razu, że to czasowniki, zadaj pytanie: co „robią” chmury jesienią, co się z nimi dzieje? Bez trudu
skojarzysz, że tak pytamy o czasowniki. A jeśli jeszcze zwrócisz uwagę na to, jak odmieniają się te
wyrazy (np. ja żółknę, ty żółkniesz – czyli przez osoby) i jaką funkcję pełnią w tym wypowiedzeniu
(są orzeczeniami), zyskasz stuprocentową pewność, że poprawną odpowiedzią jest B.

Zadanie 43.
Wypisz z wiersza epitet, który nie odnosi się do chmur. Jaką pełni funkcję?
Przykładowa poprawna odpowiedź
chłodny – jest określeniem jesiennego wiatru
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przypomnij sobie, czym jest epitet i jaką pełni funkcję. Przeczytaj jeszcze raz wiersz i podkreśl
w tekście epitety. Zauważysz, że wszystkie z wyjątkiem jednego odnoszą się bezpośrednio lub
pośrednio do chmur. Ten jeden, który nie jest określeniem chmur, to epitet chłodny – wskazuje na
cechę jesiennego wiatru.

Zadanie 44.
Wiersz rozpoczyna się i kończy opisem zimowych chmur. Jaka cecha przyrody została
w ten sposób ukazana?
Przykładowa poprawna odpowiedź
W ten sposób ukazano powtarzanie się pór roku (cykliczność, powtarzalność).
Wskazówki do rozwiązania zadania
Czytając wiersz, na pewno zauważysz, że każda zwrotka rozpoczyna się nazwą kolejnej pory roku.
Najpierw są ukazane chmury zimowe, następnie – wiosenne, letnie, jesienne, a potem – znów
zimowe. To powtórzenie treści w pierwszej i ostatniej zwrotce czemuś służy, na coś zwraca uwagę.
Pomyśl: na co? Może zauważysz, że w przyrodzie, jak w wierszu, różne zjawiska są powtarzalne,
przebiegają w określonym cyklu. Po zimie zawsze jest wiosna, po wiośnie – lato, po lecie – jesień,
a po jesieni – znowu zima itd.
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Tekst do zadań 45.–50.
Bronisława Ostrowska
Wejście w świat
Na początku był zgrzyt i błyskanie nożyc w skrawkach brązowego pluszu i sukna, brzęk
szklanych czarnych paciorków, szykowanych na oczy, pisk i mruczenie sprężynek,
zawijanych skrzętnie w brzuszki pakuł i gałganków. Był stukot maszyny po formach
oddzielnych łap, łbów i korpusów, i skrzyp igieł, haftujących jedwabiem dowcipne nosy
i wdzięczne pazury. […]
Czuję jeszcze, jak przebierają, skubią i szczypią bez końca oddzielne części mojej
rodzącej się postaci. Gniotą je, przybijają, szyją. Sprężynka pomimo woli mruczy: – Czy
to tak będzie zawsze? − Nie. Skończyło się. Ktoś mówi nade mną tonem głębokiego
zadowolenia: – No! ten mi się udał. I oto jestem już porwany i podniesiony wysoko w górę
[…] i zostaję tryumfalnie umieszczony na najwyższej półeczce tuż przed lustrem.
Tak. Wtedy właśnie – dokonało się. W lustrze zobaczyłem sam siebie, poznałem
i odczułem siebie i jednocześnie stałem się sobą ostatecznie i nieodwołalnie, sobą, Misiem,
pluszowym niedźwiedziem z artystycznej krajowej wytwórni zabawek – bohaterem mego
własnego pamiętnika.
– Jesteśmy sami! – oznajmił uprzejmym zgrzytem klucz, zamykając wieczorem
drzwi […].
W odpowiedzi rozległo się wesołe trzaskanie i skrzypienie sprzętów – zwykła rozmowa
oswobodzonych od obecności ludzkiej przedmiotów.
Półki zaczęły opowiadać sobie wzajemnie jakąś niestworzoną historię o poszukiwanej
przez cały dzień szpulce czerwonych nici. Krzesła śmiały się do rozpuku. Robiło się gwarnie
i wesoło.
Nagłe poważny, brzęczący głos zapanował nad gwarem. Przyjęło go natychmiast
ogólne, pełne szacunku, uciszające – „cyt!”.
Przemówiło lustro. […]
– Jesteś zabawką, stworzoną przez ludzi i dla ludzi. […] Przed tobą, jak i przed każdym
z nas, stoi jedyny, najzaszczytniejszy cel, służyć człowiekowi. – Do tego celu idź. Idź zawsze,
jak najśmielej, jak najsamodzielniej – pamiętając o wszystkim, czym jesteś. A – dojdziesz.
Dojdziesz, na chwałę świata rzeczy, a może i ludzkiego świata. […]
Odrabiałem z Halą i Stasiem lekcje, słuchałem gawęd, starałem się żyć życiem moich
państwa. Przeszedłem z Halą odrę, ze Stasiem kurację zwichniętej ręki. Pokochałem ich.
Rozumiałem tak dobrze, że wiedziałem z góry, jak które kiedy postąpi. Uprzedzałem ich
życzenia i nieraz oddawałem przysługi, których oczywiście nie domyślali się wcale. Ludzie
są tak niedomyślni!
Źródło: Bronisława Ostrowska, Bohaterski miś, Poznań 2011, s. 5–26.
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Zadanie 45.
Uzupełnij zdania – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
Miś nazywa siebie bohaterem własnego pamiętnika, czyli wypowiedzi przedstawiającej
wydarzenia i sytuacje A/B. Dla tego typu tekstów jest charakterystyczne stosowanie
czasowników w formie C/D osoby liczby pojedynczej.
A. z perspektywy narratora
B. w sposób całkiem obiektywny

C. pierwszej
D. trzeciej

Poprawna odpowiedź: A, C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Wiesz zapewne, że pamiętnik służy przedstawieniu własnych przeżyć albo zdarzeń, których było się
świadkiem. Autor pamiętnika jest zatem jego bohaterem. Bohaterem powieści, z której pochodzi
przeczytany przez ciebie fragment, jest miś. Autorka napisała powieść tak, że przypomina ono
pamiętnik tego misia – przedstawiła wydarzenia z jego perspektywy. To, co dzieje się z misiem,
w czym miś uczestniczy i co robi, zostało określone między innymi za pomocą takich czasowników,
jak czuję, jestem, zobaczyłem, pokochałem. Łączy je to, że występują w formie pierwszej osoby liczby
pojedynczej. Jest ona charakterystyczna dla pamiętnika, ponieważ używa się jej w wypowiedzi,
mówiąc o wykonywanych przez siebie czynnościach, swoich uczuciach i stanach.

Zadanie 46.
Uzupełnij zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Tytułowe wejście w świat to określenie…… bohatera.

A.

uwolnienia

B.

ucieczki

C.

narodzin

Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytany przez ciebie tekst pochodzi z pierwszego rozdziału powieści Bohaterski miś. Ten rozdział
nosi tytuł Wejście w świat. Miś opowiada w nim o tym, jak powstawał, jakie odgłosy towarzyszyły
szyciu pluszowych zabawek, z czego został wykonany i co czuł, kiedy po raz pierwszy zobaczył
w lustrze własne odbicie. To jest opowieść o narodzinach bohatera, których metaforycznym
określeniem jest wyrażenie wejście w świat.
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Zadanie 47.
Przyjrzyj się ilustracjom z książki Beaty Ostrowskiej Bohaterski miś.

A

B

C

Źródło: Bronisława Ostrowska, Bohaterski miś, ilustr. Olga Reszelska, Poznań 2011, s. 5, 11, 26.

Jaką kolejność należy nadać ilustracjom, aby oddawała porządek wydarzeń
przedstawionych w tekście? Wpisz oznaczenia ilustracji (A, B i C) w odpowiednie
miejsca tabelki.
Porządek
wydarzeń
1.
2.
3.

Oznaczenia
ilustracji

Poprawna odpowiedź
Porządek
Oznaczenia
wydarzeń
ilustracji
1.

B

2.

C

3.

A

Wskazówki do rozwiązania zadania
Kto uważnie przeczytał tekst, wie, że pierwszy rysunek (ilustracja A) przedstawia misia i Halę – bo
tak miała na imię jego właścicielka. Ale nie jest to ilustracja pierwszego wydarzenia, jakie można
wyodrębnić, odtwarzając akcję utworu. Na początku czytamy o tym, jak powstawał miś.
Dowiadujemy się, że w wytwórni zabawek używano maszyn do szycia, że rozlegał się w niej zgrzyt
nożyc i było słychać skrzyp igieł. Dlatego jeśli ilustracje mają zostać ułożone w kolejności oddającej
porządek wydarzeń przedstawionych w tekście, to obok numeru 1 należy wpisać do tabeli literę B.
Następna w kolejności ilustracja to ta, która przedstawia misia oglądającego swoje odbicie w lustrze
(C). Rozmowa z lustrem była ważnym wydarzeniem w życiu misia, ponieważ wiele się wówczas
dowiedział na temat misji, jaką miał pełnić w niedalekiej przyszłości. Z realizacją tej misji wiąże się
ilustracja A. Jednym z zadań misia – jak się wkrótce okazało − było bowiem towarzyszenie
dziewczynce podczas odrabiania lekcji.
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Zadanie 48.
Przeczytaj definicję słownikową hasła uosobienie.
uosobienie (personifikacja) «przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom
abstrakcyjnym cech ludzkich; także: przedstawianie w postaci ludzkiej pojęć, zjawisk
przyrody itp.»
Na podstawie: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2003.

Uzupełnij zdania – wybierz odpowiedź A albo B oraz C albo D.
W tekście zastosowano uosobienie, przedstawiając A/B. Ujawnia się ono w opisie ich C/D.
A. osoby pracujące w wytwórni zabawek
B. znajdujące się w wytwórni sprzęty

C. wyglądu
D. zachowań

Poprawna odpowiedź: B, D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Z definicji uosobienia wnioskujesz zapewne, że jest ono rodzajem przenośni. Jeśli tak, to masz rację –
rzeczywiście jest to szczególny typ przenośni. Używa się go nie w opisie osób, lecz wtedy, kiedy
przedstawia się na przykład przedmioty. Tak, jak w przeczytanym przez ciebie fragmencie powieści
ukazującym znajdujące się w pracowni sprzęty, które zachowują się jak ludzie − mówią, wyrażają
swoje emocje. Klucz zgrzyta uprzejmie i coś wszystkim oznajmia. Inne przedmioty odpowiadają mu,
są wesołe, zaczyna się rozmowa – półki opowiadają niestworzoną historię, krzesła śmieją się do
rozpuku. Uosobione jest też lustro, które występuje w roli mędrca − poucza misia i odkrywa przed
nim jego posłannictwo. Gdy przemawia – w pracowni zapada pełne szacunku milczenie. Na pewno
już wiesz, jaką odpowiedź trzeba zaznaczyć, biorąc pod uwagę, że za pomocą uosobienia
przedstawiono znajdujące się w pracowni sprzęty, i że ujawnia się ono w opisie ich zachowań.
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Zadanie 49.
Przeczytaj wyrażenia podane w ramce i zamieszczone pod nią zdanie, a następnie
wybierz poprawne uzupełnienia luk 49.1. i 49.2.
mruczenie sprężynek

zgrzyt nożyc

brzęk paciorków

Pierwsze słowa podanych w ramce wyrażeń są 49.1………………………………………..
Charakter przenośni nadano wyrażeniu, którego pierwszy wyraz został utworzony od
czasownika 49.2……………………………………..
49.1.
A. wyrazami dźwiękonaśladowczymi
B. porównaniami
C. epitetami

49.2.
A. zgrzytać
B. brzęczeć
C. mruczeć

Poprawna odpowiedź: 49.1. A, 49.2. C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby poprawnie uzupełnić pierwsze zdanie, trzeba zauważyć, że pierwsze słowo każdego z podanych
w ramce wyrażeń naśladuje jakiś odgłos. Brzmienie tych słów jest sposobem oddania dźwięków,
które rozlegały się w wytwórni zabawek. Wśród nich powstawał miś opisujący okoliczności własnych
narodzin. Wyrazy dźwiękonaśladowcze wzbogacają ten opis i czynią go bardziej sugestywnym. Jedno
z wyrażeń – mruczenie sprężynek − wyróżnia się tym, że jest przenośnią. Przenośny sens nadaje mu
wyraz mruczenie utworzony od czasownika mruczeć, oznaczającego wydawanie odgłosu
charakterystycznego dla istoty żywej (np. dla kota).

Zadanie 50.
Wyjaśnij, co – według lustra – jest najważniejszym zadaniem zabawki oraz jak miś
wypełniał tę misję.
Przykładowa poprawna odpowiedź
Zdaniem lustra zabawka ma przede wszystkim służyć ludziom. Takie jest jej najważniejsze zadanie.
Miś wypełniał je, towarzysząc dzieciom podczas zabawy albo odrabiania lekcji i w chorobie.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Na pewno zwróciła twoją uwagę skierowana do misia wypowiedź lustra: Przed tobą, jak i przed
każdym z nas, stoi jedyny, najzaszczytniejszy cel, służyć człowiekowi. W ten sposób lustro próbuje
uświadomić bohaterowi, że służba człowiekowi jest najważniejszym zadaniem zabawek i innych
przedmiotów wykonanych przez ludzi. O tym, jak miś wypełniał to zadanie, mówi on sam.
Z ostatniego akapitu tekstu dowiadujemy się, że odrabiał z Halą lekcje, towarzyszył dzieciom, gdy
były chore i oddawał im różne przysługi. Miś realizował swoją misję, kochając dzieci, starając się je
rozumieć, przewidując ich zachowania i spełniając życzenia.
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Tekst do zadań 51.–55.
Wanda Chotomska
Motyl
Jednemu panu na skwerku
motyl siadł na gazecie.
A pan powiedział ponuro:
– I po co to żyje na świecie?
Ani to z pierza, ani z mięsa,
z kwiatka na kwiatek się wałęsa,
na kotlet to się nie nadaje,
nie znosi tak jak kura jajek,
choćbyś i w ulu go zamykał,
nie da ci miodu do piernika,
nie daje mleka tak jak krowy
i jakiś taki – za kolorowy...
A dwaj poeci, patrząc,
jak motyl skrzydła rozchyla,
bardzo cichutkim szeptem
szepnęli do motyla:
– Gdyby nie było motyli,
my byśmy cię wymyślili.
I chronili przed tym panem,
chronili!
Źródło: Wanda Chotomska, Motyl, [w:] taż, Wanda Chotomska dzieciom, Warszawa 2011, s. 22.

Zadanie 51.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Według pana z gazetą na świecie powinny żyć tylko istoty, które
A. rozumieją innych.
B. są zaradne.
C. zachwycają urodą.
D. są użyteczne.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zastanów się nad opinią, jaką pan z gazetą wygłosił o motylu. Z tej wypowiedzi wynika, że wszystko,
co otacza człowieka, powinno przynosić mu konkretne korzyści.
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Zadanie 52.
Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do wiersza są prawdziwe. Wybierz P, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Wypowiedź pana z gazetą ujawnia jego postawę wobec świata.

P

F

Ukazani w wierszu poeci prezentują inną postawę niż pan z gazetą.

P

F

Poprawna odpowiedź: P, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj jeszcze raz obie wypowiedzi dotyczące motyla. Czym jest motyl dla pana z gazetą? Z jego
słów wynika, że niczym ważnym, tak jak wszystko, co nie przynosi mu korzyści materialnych. Czy
poeci zgadzają się z panem z gazetą? Oczywiście, że nie. Mają zupełnie inne zdanie na ten temat,
a zatem zaprezentowane w wierszu postawy życiowe bardzo się różnią.

Zadanie 53.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1 albo 2.
Wypowiedź pana z gazetą świadczy o braku
A.

rozsądku,

B.

wrażliwości,

ponieważ

1.

nie docenił on piękna motyla.

2.

czerpał on informacje tylko z gazet.

Poprawna odpowiedź: B1
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zauważ, że motyl w tym wierszu jest uosobieniem piękna, a obcowanie z pięknem sprawia, że
człowiek staje się bardziej wrażliwy. Takich duchowych potrzeb prawdopodobnie nie ma pan
z gazetą, który nie dostrzega piękna motyla, nie docenia jego bajecznych barw, a więc nie jest
człowiekiem wrażliwym.

Zadanie 54.
Przeczytaj poniższe zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 54.1. i 54.2.
W zdaniu I po co to żyje na świecie zaimek to został użyty w funkcji 54.1. ………………...
Zastąpienie przez pana z gazetą wyrazu motyl zaimkiem to świadczy o 54.2. ………………....
54.1.
A. okolicznika
B. dopełnienia
C. podmiotu

54.2.
A. obawie o los motyla
B. pogardzie wobec motyla
C. złości na natręctwo motyla

Poprawna odpowiedź: 54.1. C, 54.2. B
Wskazówki do rozwiązania zadania
Żeby łatwiej poradzić sobie z tym zadaniem, najpierw wskaż w zdaniu orzeczenie. Jest nim wyraz
„żyje”. Zaimek to odpowiada w tym zdaniu na pytanie „kto żyje?”, a zatem pełni funkcję podmiotu.
Jaki wydźwięk ma w wierszu użycie zaimka to w odniesieniu do motyla? Czy świadczy o życzliwości
pana z gazetą? Wręcz przeciwnie. W tym wypadku nie jest to miłe słowo, ponieważ wyraża niechęć,
a nawet pogardę.
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Zadanie 55.
Czyja postawa, zgodnie z wymową wiersza, jest godna naśladowania – pana z gazetą czy
poetów? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści wiersza.
Przykładowa poprawna odpowiedź
Godna naśladowania jest postawa poetów, którzy są wrażliwymi ludźmi. Wiedzą oni, że bez motyli
świat byłby bezbarwny i smutny.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Co można powiedzieć o postawie pana z gazetą? Na pewno jest on przykładem człowieka, dla którego
liczą się tylko rzeczy materialne. Nie dostrzega piękna i nie odczuwa żadnych potrzeb duchowych.
Poeci natomiast zostali ukazani jako ludzie wrażliwi. Podziwiają motyla i nie wyobrażają sobie życia
bez obcowania z pięknem. Sposób ukazania tych dwóch postaw ma świadczyć o tym, że godna
naśladowania jest postawa poetów.
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Tekst do zadań 56.–60.
Anna Piwkowska
Franciszka słucha na Zamku wierszy Wisławy Szymborskiej…
Młodzież wkroczyła do Sali Kryształowej Zamku Królewskiego. Franciszka
zaciekawiona rozglądała się. Nie mogła uwierzyć, że było tu tyle osób! Ten cały tłum
przyszedł tylko po to, żeby zobaczyć wielką poetkę i posłuchać jej wierszy.
I oto na salę weszła drobna postać. Rozległy się oklaski i trwały dłuższą chwilę,
a Wisława Szymborska jak prawdziwa królowa uśmiechała się do wiwatującego tłumu – tak
to w każdym razie odbierała rozgorączkowana Franciszka. Potem usiadła na środkowym
fotelu, obok niej bardzo miły, siwy pan w zabawnej czerwonej marynarce. Po drugiej stronie
wesoło uśmiechnięta pani, z krótko ostrzyżonymi, brązowymi włosami. Franciszka
pomyślała, że to oczywiście świta królowej. Królowa przecież nie mogła pojawić się
na Zamku sama. Ale kiedy Wisława Szymborska zabrała głos, wszystkich przywitała
i zaczęła trochę żartować z samej siebie, Franciszka uznała, że nie jest żadną królową, tylko
po prostu najmilszą poetką na świecie. Była drobna i krucha. Chociaż z referatu, który
Franciszka niedawno zrobiła, wiedziała, że poetka ma tyle lat, ile jej babcia ze strony taty,
to uznała, że wygląda bardzo młodo. Może to sprawił jej przyjazny i nieco figlarny uśmiech,
a może niezwykła żywość twarzy i całej sylwetki. W końcu pan w czerwonej marynarce
podał poetce kartkę papieru i rozległ się jej głos. Czytała powoli i z namysłem pierwszy
wiersz. Cały świat Franciszki odpłynął gdzieś daleko, była tylko ona i Wisława Szymborska,
a między nimi ten wiersz. Brzmiał, jakby był mówiony specjalnie dla niej. Czuła, że ogarnia
ją nieznany do tej pory rodzaj radości. Cisza na sali, słowa poetki i jakaś nieznana energia
unosząca się w powietrzu sprawiały, że miała wrażenie, iż za chwilę oderwie się od fotela
i pofrunie. Ale zaraz trochę się opanowała, bo nie zamierzała nigdzie się teleportować.
Niemal głośno westchnęła, gdy poetka kończyła czytać swój wiersz.
Źródło: Anna Piwkowska, Franciszka, Warszawa 2014, s. 61–64.

Zadanie 56.
Co wpłynęło na to, że Franciszka zrezygnowała z porównywania Wisławy Szymborskiej
do królowej? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Sposób bycia poetki.
B. Reakcja publiczności.
C. Organizacja spotkania.
D. Miejsce spotkania z poetką.
Poprawna odpowiedź: A
Wskazówki do rozwiązania zadania
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w zdaniu Ale kiedy Wisława Szymborska zabrała głos, wszystkich
przywitała i zaczęła trochę żartować z samej siebie, Franciszka uznała, że nie jest żadną królową,
tylko po prostu najmilszą poetką na świecie. Chociaż wszystko wokół – miejsce spotkania,
zachowanie publiczności – sugerowało, że jest to spotkanie z królową, to jednak sama poetka swoim
sposobem bycia, nacechowanym skromnością i poczuciem humoru, temu przeczyła.
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Zadanie 57.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Franciszka nigdy wcześniej nie słyszała o Wisławie Szymborskiej.

P

F

Z tekstu wynika, że poetka – bohaterka spotkania w Zamku Królewskim –
jest młodą osobą.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Sztuka rozstrzygania, czy jakieś zdanie jest zgodne, czy niezgodne z treścią podanego fragmentu,
polega na uważnym czytaniu tekstu. Dzięki temu umiemy nie tylko zauważyć to, co jest wprost
powiedziane, lecz także łączyć w całość informacje rozproszone w tekście. Z fragmentu dowiadujemy
się, że Franciszka pisała referat o Wisławie Szymborskiej, więc musiała o niej słyszeć. Ponadto, choć
poetka wyglądała młodo, to skoro miała tyle lat, co babcia Franciszki, to nie mogła być młodą osobą.
W tym zadaniu ważne też jest to, aby nie pomylić głównej bohaterki tekstu – Franciszki, z bohaterką
spotkania autorskiego – Wisławą Szymborską.

Zadanie 58.
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1 albo 2.
Sposób opisania poetki oraz osób jej towarzyszących świadczy o tym, że Franciszka jest
nastawiona do świata
A.

pozytywnie,

B.

negatywnie,

ponieważ

1.

umie dostrzegać w ludziach to, co ładne i miłe.

2.

drwi ze sposobu ubierania się i zachowania ludzi.

Poprawna odpowiedź: A1
Wskazówki do rozwiązania zadania
Sposób mówienia o kimś ujawnia, jaki stosunek do świata i ludzi ma osoba mówiąca. Jeśli słyszymy,
że coś jest nieładne, śmieszne, źle zrobione itp., to mamy prawo sądzić, że osobie tak mówiącej nic się
nie podoba, czyli ma negatywny stosunek do świata. Franciszka o kimś, kogo widzi po raz pierwszy,
mówi „bardzo miły pan w zabawnej (a nie śmiesznej!) czerwonej marynarce”. Zauważa wesoły
uśmiech krótko ostrzyżonej pani, a poetka jest według niej „najmilsza na świecie”. Z pewnością
Franciszka jest osobą pozytywnie nastawioną do świata.
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Zadanie 59.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Ze zdania Cały świat Franciszki odpłynął gdzieś daleko, była tylko ona i Wisława Szymborska
wynika, że Franciszka
A. teleportowała się.
B. wróciła do rzeczywistości.
C. była zafascynowana poetką.
D. została z poetką sam na sam.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przytoczone zdanie określa w sposób przenośny to, co czuła bohaterka, słuchając wierszy Wisławy
Szymborskiej. Trzeba je zinterpretować. Słowa: „świat gdzieś odpłynął”, oznaczają, że wszystko inne
przestało być ważne, poza tym, co dziewczynka przeżywała w tej chwili. Takie myśli towarzyszą
zwykle sytuacjom, gdy jesteśmy czymś lub kimś zafascynowani. Wtedy wszystko inne przestaje dla
nas istnieć.

Zadanie 60.
Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po lekturze tekstu możemy stwierdzić, że jest on fragmentem
A. sprawozdania.
B. pamiętnika.
C. powieści.
D. baśni.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby rozwiązać to zadanie, trzeba uświadomić sobie, jakie są najważniejsze cechy wymienionych
gatunków i poszukać tych cech w podanym fragmencie. Sprawozdanie zawiera chronologicznie
uporządkowane fakty i nie ma w nim emocji – zatem odpowiedź A jest do odrzucenia. Pamiętnik jest
pisany z perspektywy własnej, a tu występuje narrator wypowiadający się w trzeciej osobie, czyli
odpowiedź B również jest niepoprawna. Baśń zawiera elementy fantastyczne – a takich w tym tekście
nie ma. W tym fragmencie narrator opowiada o wydarzeniach i przeżyciach bohaterki, co jest typowe
dla powieści.
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Tekst do zadań 61.–65.
Joanna Kulmowa
My na górze w zielonych listkach
My na górze w zielonych listkach
a tam w dole szare mrowiska.
Mrowią się w nich mróweczki – ludziki
rozmnażają szare domy i śmietniki.
Nocą kiedy cisza nad listkami
psują noc hukami i błyskami.
My nie wiemy w tych listkach tam w górze
po co mrówkom pudła małe i duże.
Czy w nich mrówki muszą pędzić
i warczeć
kiedy ptakom sama zieleń wystarczy
sama zieleń soczysta i żywa
żeby śpiewać w niej
szczebiotać
wzlatywać.
Źródło: Joanna Kulmowa, My na górze w zielonych listkach, [w:] taż, Wiersze, cz. II, Warszawa 2014, s. 12.

Zadanie 61.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Wiersz jest pochwałą świata ludzi.

P

F

Ludzie w wierszu zostali ukazani jako mrówki.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zauważ, że świat ludzi widziany jest z góry. Ustal, kto wypowiada się w utworze i które fragmenty
dotyczą świata ludzi. Zwróć uwagę na sposób, w jaki podmiot mówi o ludziach. To pomoże ci
stwierdzić, że wiersz jest krytyką świata mróweczek-ludzików – pierwsze zdanie jest więc fałszywe,
a drugie prawdziwe.
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Zadanie 62.
Wskaż właściwe uzupełnienie podanego poniżej zdania. Wybierz literę A, B albo C.
W wierszu w znaczeniu przenośnym został użyty wyraz ................ .

A.

noc

B.

listki

C.

mrówki

Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie wymaga od ciebie wskazania spośród trzech wyrazów tego, który w utworze ma znaczenie
przenośne. Znaczy to, że pozostałe dwa zostały użyte w znaczeniu dosłownym. Żeby rozwiązać to
zadanie, musisz znaleźć w wierszu trzy wskazane wyrazy. Możesz przy nich zanotować znaczenie
przenośne lub dosłowne. Wtedy nie będziesz mieć wątpliwości, że poprawna jest odpowiedź C.

Zadanie 63.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
W wierszu wypowiada się ktoś w imieniu grupy ludzi.

P

F

Ten, kto wypowiada się w wierszu, wyraża radość ze swojego sposobu życia.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Twoim zadaniem jest stwierdzenie, czy zdania zapisane w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe.
Zauważ, że dotyczą one podmiotu mówiącego w wierszu. Najpierw zastanów się nad zdaniem
pierwszym. Utwór zaczyna się zaimkiem „my”. To znaczy, że podmiot mówiący wypowiada się
w imieniu zbiorowości. Odpowiedz na pytanie – jakiej zbiorowości? Ta odpowiedź pomoże ci ocenić,
że zdanie pierwsze jest fałszywe. W wierszu wypowiada się ptak w imieniu innych ptaków.
Zakończenie utworu wskazuje na to, że ptaki cieszą się ze swojego sposobu życia – zdanie drugie jest
prawdziwe.
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Zadanie 64.
Która przenośnia odnosi się do tempa życia ludzi? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.
A. tam w dole szare mrowiska
B. rozmnażają szare domy i śmietniki
C. psują noc hukami i błyskami
D. mrówki muszą pędzić i warczeć
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz zrozumieć sens przenośni użytej w wierszu. Twoim zadaniem jest
wskazanie spośród czterech przenośni tej, która odnosi się do tempa życia ludzi. Jeżeli skupisz się na
szukaniu słownictwa związanego z tempem życia, to łatwo znajdziesz poprawną odpowiedź.

Zadanie 65.
Jakie zachowania ludzi zostały skrytykowane w wierszu? Podaj dwa przykłady.
Przykładowe poprawne odpowiedzi
Życie w ciągłym pośpiechu.
Hałasowanie.
Zaśmiecanie środowiska.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Twoim zadaniem jest nazwanie negatywnych zachowań ludzi. Mogą to być tylko takie odpowiedzi,
które wynikają z treści wiersza. Warto jeszcze raz przeczytać tekst i znaleźć fragmenty potwierdzające
podane przez ciebie przykłady.
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Tekst do zadań 66.–70.
Barbara Kosmowska
Pozłacana rybka
Sierpień miał się ku końcowi. Coraz krótsze, chłodne wieczory wypraszały Alicję
z werandy wilgotnym zmierzchem, nie zważając na jej naburmuszoną minę.
– Tak to już jest, kochanie – babcia pojawiała się w drzwiach z kubkiem dymiącego
mleka. – Bez jesieni świat byłby ubogi jak bosy Antek – mówiła, patrząc na wciąż
imponujące czupryny buków, strzegących brzegu niewidocznego jeziora.
– Nie chcę wracać – Alicja wydęła wargi.
– Nie psuj sobie ostatniego tygodnia wakacji. – Babcia patrzyła na Alicję
spod zmrużonych powiek. – Przyjedziesz zimą i będziemy razem paliły w piecu. Zrobisz
kilka ważnych zdjęć… Gdybyś zamieszkała na stałe w Kruszynie, dokąd przyjeżdżałabyś na
wakacje? Sama widzisz – babcia zbierała się do wyjścia – trzeba być i tam, i tu.
Alicja potrafiła „być i tu, i tam” tylko w jednym, bardzo szczególnym przypadku –
gdy wybierała się na wycieczkę ze starym dziadkowym aparatem fotograficznym
przewieszonym przez ramię. Właściwie dziadek dał jej w prezencie ten piękny sprzęt już
dawno.
– Najwyższy czas, abyś mnie zastąpiła – oświadczył kiedyś, wręczając jej swego
wieloletniego przyjaciela.
Alicją owładnęła duma. I choć pierwsza seria zdjęć była zestawem przypadkowych
szczegółów anatomicznych członków rodziny, niezrażona tymi porażkami dalej mierzyła
obiektywem w bliskich. Czuła, że któregoś dnia zostanie najprawdziwszym fotografikiem.
Najlepsze zdjęcia Alicja oprawiała w małe ramki i wieszała w swoim pokoju. Dziadek
z uwagą przypatrywał się nowym zdjęciom i mówił tylko „no, no…”. A portret rannego
kormorana sam powiększył i wysłał na konkurs. Alicja zdobyła wówczas wyróżnienie i jej
nazwisko znalazło się na wcale niedługiej liście znacznie od niej starszych zwycięzców.
Na podstawie: Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka, Warszawa 2007, s. 8–12.

Zadanie 66.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Alicja na stałe mieszkała w Kruszynie.

P

F

Dziadek podarował wnuczce aparat fotograficzny, aby kontynuowała jego pasję.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby określić prawdziwość pierwszego zdania, zwróć uwagę na wypowiedź babci, która wyraża
przypuszczenie: Gdybyś mieszkała na stałe w Kruszynie. Także dalszy ciąg tego zdania świadczy
o tym, że dziewczynka spędza na wsi wakacje i niedługo będzie musiała stąd wyjechać. Dlatego
pierwsze zdanie jest fałszywe. Z kolei we fragmencie mówiącym o tym, że dziadek przekazał Alicji
swój aparat fotograficzny, pojawiają się słowa informujące, że fotografowanie było dla niego bardzo
ważne. Zwróć uwagę na sens wyrazu zastąpiła.
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Zadanie 67.
Dokończ podane zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
W zdaniu Dziadek z uwagą przypatrywał się nowym zdjęciom i mówił tylko „no, no…”
podkreślone słowa świadczą o tym, że dziadek Alicji
A. lekceważył zainteresowania wnuczki.
B. doceniał efekty fotograficznych prób Alicji.
C. krytykował zdjęcia wykonywane przez Alicję.
D. cieszył się ciekawie ozdobioną przez wnuczkę ścianą.
Poprawna odpowiedź: B
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, znajdź w tekście wskazany cytat. Przeczytaj też cały akapit.
Dowiesz się z niego, że dziadek dobrze oceniał zdjęcia wykonywane przez wnuczkę. Podkreślone
w zdaniu wyrazy wskazują, że dziadek akceptuje fotograficzne próby Alicji.

Zadanie 68.
Jakie środki poetyckie dostrzegasz w zawartych w tekście sformułowaniach czupryny
buków i ubogi jak bosy Antek? Przyporządkuj każdemu ze sformułowań (1 i 2)
odpowiednią nazwę z ramki – zaznacz odpowiedź A, B lub C.
A. przenośnia B. wyrazy dźwiękonaśladowcze C. porównanie
1. czupryny buków A/B/C
2. ubogi jak bosy Antek A/B/C
Poprawna odpowiedź: 1. A, 2. C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Pojęcia: przenośnia, porównanie i wyraz dźwiękonaśladowczy znasz na pewno z lekcji poświęconych
omawianiu wierszy. Pierwszy przykład zamieszczony w zadaniu to przenośnia, ponieważ znaczenie
sformułowania czupryny buków nie jest dosłowne. Korona drzew przypomina czuprynę, czyli bujne
włosy, ale określenie to odnosimy do człowieka i jego wyglądu. Z kolei drugie sformułowanie ma
charakterystyczną dla porównania budowę – zawiera trzy elementy: to, co porównujemy (ubogi), to,
do czego porównujemy (bosy Antek) oraz łącznik jak. To sformułowanie jest więc porównaniem.
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Zadanie 69.
Jaka postawa charakteryzuje babcię Alicji? Wybierz odpowiedź A albo B i jej
uzasadnienie 1 albo 2.
Babcia Alicji była
A.

optymistką,

B.

pesymistką,

ponieważ w każdej sytuacji

1.

dostrzegała tylko złe strony.

2.

umiała dostrzec dobre strony.

Poprawna odpowiedź: A2
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby dobrze rozwiązać to zadanie, należy przeanalizować rozmowę babci z Alicją. Dziewczynka
mówi wprost, że nie chce wracać z wakacji do domu. Nie jest zadowolona, że kończy się lato,
a zaczyna jesień. Aby wskazać poprawne rozwiązanie tego zadania, znajdź w tekście odpowiedzi na
pytania: Jak babcia pociesza Alicję? Jak tłumaczy wnuczce konieczność powrotu do domu? Czy
przedstawia złe, czy dobre strony powrotu do domu?

Zadanie 70.
Które z podanych określeń charakteryzuje Alicję jako młodego fotografika? Uzasadnij
swój wybór, korzystając z informacji zawartych w tekście.
A. wytrwałość

B. buntowniczość

Wybieram odpowiedź
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………..
Przykładowa poprawna odpowiedź
Wybieram odpowiedź A. Pierwsze fotografie wykonane przez Alicję nie były udane, ale dziewczynka
nie zniechęciła się i nadal robiła zdjęcia członkom swojej rodziny.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Do rozwiązania tego zadania należy wykorzystać informację zawartą w przedostatnim akapicie.
Narrator wprost mówi, że Alicja nie zniechęciła się niepowodzeniami, gdy pierwsze jej samodzielne
zdjęcia nie były udane. Nadal fotografowała członków rodziny. Dlatego można stwierdzić, że Alicję
cechuje wytrwałość.
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4. Zadania sprawdzające umiejętność odczytywania
tekstów ikonicznych z komentarzami i odpowiedziami
do zadań
Teksty do zadań 71.–74.
Ilustracja do książki Mikołajek

Plakat do filmu Mikołajek

Źródła: Jean-Jacques Sempé, René Goscinny, Nowe przygody Mikołajka, tom II, Warszawa 2007, s. 1213.
http://images.bestiariusz.pl/upload/img_1379862944.jpg [dostęp w dniu 31.01.2015 r.].
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Zadanie 71.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Przedstawione na ilustracji sylwetki postaci mają nienaturalne proporcje.

P

F

Na podstawie ilustracji można określić zainteresowania każdego
z przedstawionych na niej bohaterów książki.

P

F

Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby rozstrzygnąć, czy pierwsze zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wystarczy przyjrzeć się
centralnej postaci przedstawionej na ilustracji, czyli Mikołajkowi. Ma nienaturalnie dużą, w stosunku
do reszty ciała, głowę. Podobnie narysowane są postaci kolegów i koleżanek Mikołajka. Zatem autor
ilustracji nie zamierzał odwzorowywać rzeczywistości, lecz przedstawić bohaterów książki zgodnie
z własnym pomysłem twórczym. Analizując po kolei rysunki postaci, nie jesteśmy w stanie określić
zainteresowań większości z nich. Może Kleofasa, Jadwini, Ananiasza i Alcesta. O pozostałych nie da
się na ten temat nic powiedzieć.
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Zadanie 72.
Która z postaci została przedstawiona na rysunku jako osoba konfliktowa? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.
A. Gotfryd.
B. Ananiasz.
C. Euzebiusz.
D. Maksencjusz.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przypatrz się uważnie ilustracji i sposobowi przedstawienia każdej z postaci. Z gestów, mimiki,
sytuacji, w jakiej zostali narysowani, możemy wnioskować o ich usposobieniu, charakterze
i zainteresowaniach. Tylko Euzebiusz sprawia wrażenie kogoś zezłoszczonego. Można to wyczytać
z wyrazu jego twarzy i z takiego ułożenia rąk, które sugeruje gotowość do bójki.

Zadanie 73.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Z plakatu wynika, że jest on zapowiedzią zagranicznego filmu
wyświetlanego w polskich kinach.
Z plakatu możemy wywnioskować, że ekranizacja książki o Mikołajku
jest filmem rysunkowym.

P

F

P

F

Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Rozstrzygnięcie, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, jest możliwe po uważnej analizie wszystkich
elementów przedstawionych na plakacie. U góry plakatu znajdujemy informację, że w polskiej wersji
językowej występują polscy aktorzy. Już na tej podstawie domyślamy się, że Mikołajek to film
zagraniczny. Jeśli jeszcze przeczytamy, że reżyserem jest ktoś o obco brzmiącym nazwisku (Laurent
Tirarda), to nie mamy wątpliwości, że pierwsze z podanych zdań musi być prawdziwe. Głównym
elementem plakatu jest fotografia grupy chłopców. Każdemu z nich, tak samo jak na rysunku do
książki, przypisano konkretne imiona. Ta fotografia powinna nas przekonać, że w filmie grają
aktorzy. Nie jest on zatem filmem rysunkowym.
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Zadanie 74.
Który z tekstów przedstawia w sposób bardziej wyrazisty cechy bohaterów – fotografia
z plakatu czy ilustracja do książki? Uzasadnij odpowiedź.
Przykładowe poprawne odpowiedzi
Ilustracja do książki, ponieważ na niej każde z dzieci jest przedstawione w odmienny sposób, a na
plakacie wszystkie dzieci tylko się uśmiechają.
Fotografia na plakacie, ponieważ są na niej ukazani prawdziwi chłopcy i z ich twarzy można więcej
wyczytać niż z rysunków.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Na tak postawione pytanie masz prawo odpowiedzieć zgodnie z tym, co sądzisz. Jeśli uważasz, że
więcej o cechach bohaterów mówi fotografia na plakacie, to wskaż plakat. Jeśli myślisz odwrotnie, to
napisz, że ilustracja. Najważniejsze jest to, abyś umiał uzasadnić, dlaczego tak myślisz, a do
uzasadnienia wykorzystać jakąś cechę wybranego tekstu. Bardziej przekonującym uzasadnieniem jest
takie, które odnosi się do konkretnego elementu, a nie do ogólnej cechy. Sformułowanie typu:
Wybieram ilustrację z książki, bo jest śmieszna jest niewystarczające.
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Tekst do zadań 75.–76.
Ulotka informacyjna

Źródło: http://www.biebrza.org.pl/122,akcja-jedz-lostroznie.html [dostęp w dniu 1.02. 2015 r.].

Zadanie 75.
Przeczytaj poniższe zdanie. Uzupełnij poprawnie lukę.
W haśle Jedź ŁOŚtrożnie! zastosowano wykrzyknik, aby ………………………………..
kierowców do ostrożnej jazdy.
Poprawna odpowiedź
W tekście zastosowano wykrzyknik, aby nakłonić/zachęcić kierowców do ostrożnej jazdy.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przypomnij sobie, że wykrzyknik służy do wyrażenia emocji, może też wyrażać żądanie lub rozkaz.
W haśle umieszczonym na ulotce informacyjnej zastosowano go, aby zachęcić, nakłonić kierowców,
którzy są adresatami tego komunikatu, do ostrożności. Zwróć uwagę, że taki charakter wypowiedzi
podkreśla również znany ci znak drogowy.
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Zadanie 76.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.
Wyraz łośtrożnie jest
A. przysłówkiem.
B. rzeczownikiem.
C. czasownikiem.
D. przymiotnikiem.
Poprawna odpowiedź: A
Wskazówki do rozwiązania zadania
Czytając tekst, powinieneś zwracać szczególną uwagę na zamieszczone w nim informacje. To zadanie
wymaga zastanowienia się nad treścią nowego słowa łośtrożnie. Jeżeli przypomnisz sobie, na jakie
pytanie odpowiada przysłówek i co znaczy, nie będziesz miał problemu z prawidłowym rozwiązaniem
zadania.
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Tekst do zadań 77.–80.

Źródło: Joaquin „Quino” Lavado, Mafalda po polsku, [w:] www.dobrapolskaszkola.com/2013/12/09/mafaldapo-polsku/ [dostęp w dniu 5.02.2015 r.].
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Zadanie 77.
Co Mafalda zrobiła z kremami swojej mamy? Wybierz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
A. Wyrzuciła je do śmieci.
B. Schowała je przed mamą.
C. Posmarowała nimi swoją buzię.
D. Wysmarowała nimi swój globus.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie wymaga od ciebie odczytania informacji przedstawionych na rysunkach. Zauważ, że mama
Mafaldy nie może znaleźć swoich kremów, a pod stolikiem, na którym stoi globus, leżą otwarte
słoiczki i pokrywki od nich. Jeden słoiczek jest przewrócony. Wylewa się z niego resztka kremu. Na
globusie nie widać zarysów lądów, mórz i oceanów, natomiast coś kapie z niego na stolik, a ze stolika
na podłogę. Jeżeli to zauważysz, z pewnością zorientujesz się, co Mafalda zrobiła z kremami swojej
mamy i wybierzesz właściwą odpowiedź.

Zadanie 78.
Wyjaśnij, jaki był powód postępowania Mafaldy i co chciała osiągnąć.
Przykładowa poprawna odpowiedź
Po wysłuchaniu wiadomości w radiu Mafalda uznała, że świat jest brzydki, wymaga upiększenia.
Chciała go naprawić, sprawić, że będzie piękniejszy.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie pozwala ci sprawdzić, czy rozumiesz głębokie znaczenie podanego tekstu. Powinieneś zdać
sobie sprawę, czym kierowała się Mafalda w swoim postępowaniu. W kontekście całej historyjki
z pierwszego obrazka powinieneś odczytać informację, że na świecie dzieją się rzeczy, które nawet
małe dziecko uważa za złe, niewłaściwe, a więc brzydkie. Mafalda wybrała sposób na naprawę
rzeczywistości właściwy swojemu wiekowi.

58 Sprawdzian w klasie VI. Język polski. Zbiór zadań

Zadanie 79.
Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zachowanie Mafaldy świadczy o tym, że jest ona dzieckiem
A. złośliwym.
B. grzecznym.
C. wrażliwym.
D. roztargnionym.
Poprawna odpowiedź: C
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz ocenić zachowanie Mafaldy. Przyjrzyj się uważnie wszystkim
obrazkom. Zwróć uwagę na pierwszy z nich. Przeczytaj napis w dymku. Przypomnij sobie, że globus
jest wyobrażeniem kuli ziemskiej, a więc świata w takim znaczeniu, w jakim to słowo pojawia się
w wypowiedzi spikera radiowego. Rysownik pokazuje nam, że mała dziewczynka, która jest
bohaterką przedstawionej historyjki, tak właśnie pomyślała, tyle że wzięła globus za świat
w dosłownym znaczeniu. Takie konkretne myślenie jest typowe dla małych dzieci. Powinieneś
zauważyć związek pomiędzy pierwszym a ostatnim obrazkiem. Zwróć uwagę, że Mafalda
wykorzystała tylko kremy upiększające, a zorientujesz się, jaki miała cel. Fakt, że chciała upiększyć
świat, świadczy o jej wrażliwości na zło i krzywdę. Z pewnością nie zabrała mamie kremów złośliwie
ani przez roztargnienie. Zachowanie Mafaldy nie daje podstaw do stwierdzenia, czy jest ona
dzieckiem grzecznym czy niegrzecznym. Jest niegrzeczna, ponieważ wysmarowała globus, narobiła
bałaganu, wzięła kremy mamy bez pytania. Jest grzeczna, ponieważ od razu się do tego przyznała.

Zadanie 80.
Oceń prawdziwość podanych poniżej zdań. Jeśli uznasz, że zdanie jest prawdziwe,
zaznacz literę P, jeśli uznasz, że jest fałszywe, zaznacz F.
Historia przedstawiona na obrazkach mogłaby się zdarzyć w rzeczywistości.

P

F

Bohaterka przedstawionej historyjki jest postacią fantastyczną.

P

F

Poprawna odpowiedź: P, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie wykonasz poprawnie, jeżeli wiesz, że realizm to jedna z metod tworzenia fikcji artystycznej.
Twórca posługujący się tą metodą w taki sposób konstruuje postaci i wydarzenia, aby były
prawdopodobne, czyli podobne do znanych nam z rzeczywistości. Zauważ, że sposób myślenia,
i zachowanie Mafaldy są właściwe małym dzieciom, a przedstawiona na obrazkach sytuacja mogłaby
się zdarzyć naprawdę. Bohaterka jest postacią realistyczną.
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Tekst do zadań 81.–83.
Jim Davis
Garfield i mysz

Źródło: Jim Davis, Garfield i mysz, [w:] http://www.obrazki.jeja.pl/szukaj.html?q=Garfield&str=5 [dostęp
w dniu 2.02.2015 r.].

Zadanie 81.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Komiksowe dymki i chmurki prezentują tylko myśli bohaterów.

P

F

Zapis wypowiedzi wielkimi literami podkreśla emocje bohaterów.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, P
Wskazówki do rozwiązania zadania
Czytając komiks, pamiętaj, że to bardzo specyficzne dzieło (łączy ze sobą obrazki i słowa). Dokładnie
oglądaj obrazki, czytaj tekst (dymki, chmurki), wiąż je ze sobą. Emocje, uczucia postaci kryją się
w ich wypowiedziach, ale także są widoczne w sposobie przedstawienia bohaterów na rysunku.
Zwróć uwagę, że sposób zapisu wypowiedzi i myśli bohaterów (wielkie litery) także podkreśla ich
emocje. Ważną rolę w komiksach odgrywają też wyrazy dźwiękonaśladowcze.
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Zadanie 82.
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedzi A albo B oraz 1 albo 2.
W tekście komiksu użyto
A.

krótkich wypowiedzeń,

1.
aby

B.

rozbudowanych zdań,

2.

opowiadanie o zdarzeniach oraz opis
scenerii były dokładniejsze i barwniejsze.
podkreślić emocje bohaterów i szybkie
tempo zdarzeń.

Poprawna odpowiedź: A2
Wskazówki do rozwiązania zadania
Analizując budowę wypowiedzeń w komiksie, na pewno zauważysz, że są to krótkie zdania
pojedyncze i równoważniki zdań lub jednowyrazowe komunikaty. Taka budowa wypowiedzeń
podkreśla dynamikę (tempo) akcji oraz emocje bohaterów.

Zadanie 83.
Jakie uczucie wyraża mina mężczyzny na ostatnim rysunku komiksu? Uzasadnij
odpowiedź, odwołując się do treści historyjki o Garfieldzie.
Przykładowa poprawna odpowiedź
Na twarzy mężczyzny maluje się niezadowolenie (rezygnacja, rozczarowanie, zaskoczenie). Właściciel
kota liczył, że ten złapie mysz (do tego są stworzone koty!). Tymczasem pogoń okazała się tylko grą –
przedstawieniem urządzonym wspólnie przez kota i mysz.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Dokładnie prześledź akcję komiksu. Przeanalizuj zachowanie bohaterów. Zwróć uwagę na różne
oczekiwania postaci: kota, myszy, mężczyzny – każda z nich ma inne plany. Przyjrzyj się, jak bardzo
zmieniła się mina właściciela kota. Zauważ, że takie krótkie historyjki obrazkowe kończą się
wyrazistą pointą, która może śmieszyć, zaskakiwać. Najwyraźniej mężczyzna – bohater komiksu –
liczył na to, że Garfield złapie mysz, „kibicował” mu, zachęcał do działania, mobilizował. Okazało
się, że kot z myszką są w świetnej komitywie i tylko bawili się w przedstawienie, o czym świadczy
ukłon kończący ich występ.
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Tekst do zadania 84.
Ilustracja do jednej z bajek Ezopa

Źródło: Bajki Ezopa, ilustr. Claudio Cernuschi [w:] Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku,
Warszawa 1999, s. 31.

Zadanie 84.
Podaj cechę bajki widoczną w sposobie przedstawienia zwierząt na ilustracji oraz inną
charakterystyczną dla tego gatunku cechę, której nie uwzględniono na rysunku.
Przykładowe poprawne odpowiedzi
Bohaterami bajki są zwierzęta, które zachowują się jak ludzie.
Bajka zawsze zawiera morał.
LUB
Bohaterowie bajki są ukazani na zasadzie kontrastu.
LUB
Bajka to krótka opowieść wierszem lub prozą.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przypatrz się rysunkowi. Kim są bohaterowie bajki i jak się zachowują? Lis najwyraźniej poucza
koguta, grożąc mu przy tym, a kogut szeroko otwiera oczy ze strachu albo ze zdziwienia. Zwierzęta,
które zachowują się jak ludzie, są często bohaterami bajek. Ta cecha bajki uwidoczniona jest na
ilustracji i pewnie bez trudu ją odnajdziesz, ale twoim zadaniem jest podanie jeszcze jednej cechy tego
gatunku. Nie będzie to trudne, jeśli przypomnisz sobie inne przykłady bajek i ich cechy, np. że
zawierały pouczenie, czyli morał, były krótkimi historyjkami, postacie ukazywano w nich najczęściej
na zasadzie przeciwieństwa.
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Tekst do zadań 85.–87.
Rodzina w lesie

Źródło: Marie-Christine Lemayeur, Bernard Aluunni, rysunek [w:] Emilie Beaumont, Las, Ożarów Mazowiecki
2013, s. 118.

Zadanie 85.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na rysunku pozytywne emocje bohaterów podkreśla
A. ubiór dziewczynki.
B. pozycja ciała dzieci.
C. ukazanie postaci w ruchu.
D. wyraz twarzy członków rodziny.
Poprawna odpowiedź: D
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz właściwie rozpoznać emocje wyrażone za pomocą obrazu. Warto
sprawdzić każdą z czterech podanych odpowiedzi. Nie wystarczy dokładnie przyglądać się
obrazkowi, ale trzeba zastanowić się, który ze wskazanych elementów pozwala odczytać pozytywne
emocje bohaterów. W tym przypadku jest to wyraz twarzy, czyli odpowiedź D.
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Zadanie 86.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.
Obrazek przedstawia właściwe i niewłaściwe zachowania ludzi w lesie.

P

F

Las ukazany na obrazku jest miejscem nieprzyjaznym dla ludzi.

P

F

Poprawna odpowiedź: F, F
Wskazówki do rozwiązania zadania
Twoim zadaniem jest ocena prawdziwości dwóch zdań dotyczących obrazka. Pierwsze wiąże się
z zachowaniem ludzi w lesie. Spójrz na obrazek i oceń, czy któraś z postaci zachowuje się
niewłaściwie. Jeżeli słusznie stwierdzisz, że nie, to zaznacz odpowiedź F. Drugie zdanie dotyczy lasu
jako miejsca, w którym przebywają ludzie. Spójrz na obrazek i oceń, czy las ukazany jest w sposób
budzący niepokój lub grozę i czy ludzie boją się tam przebywać. Jeżeli słusznie ocenisz, że nie, to
zaznacz odpowiedź F.

Zadanie 87.
Na podstawie obrazka podaj trzy cele wyprawy rodziny do lasu.
Przykładowe poprawne odpowiedzi
1. Spacer z psem.
2. Zbieranie grzybów.
3. Podziwianie przyrody.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie wymaga od ciebie sformułowania trzech celów wyprawy rodziny do lasu. Pamiętaj, że twoja
odpowiedź musi mieć związek z obrazkiem. Może ona wprost odnosić się do czynności ukazanych na
obrazku (zbieranie grzybów) lub wynikać z jego interpretacji (miłe spędzanie czasu).
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5. Zadania sprawdzające umiejętność tworzenia własnych
wypowiedzi z komentarzami i odpowiedziami do zadań
OPOWIADANIE
Zadanie 88.
To miał być zwykły spacer… Napisz opowiadanie o niezwykłym zdarzeniu, które przeżył
ktoś, kto wyszedł z domu na zwyczajną przechadzkę.
Przykładowa realizacja zadania
Był sobotni ranek. Słońce pięknie świeciło, na niebie nie było widać ani jednej chmurki, więc
szybko wstałem, ubrałem się i przywołałem psa, który od razu wiedział, że zaraz wyjdziemy na
poranny spacer.
Filut, mój rudy cocker spaniel, wesoło merdając ogonem, szedł przy mojej nodze aż
do momentu, gdy nagle postawił uszy, podniósł w górę nos i zaczął węszyć, wyraźnie czymś
zainteresowany. Po chwili gnał przed siebie w kierunku lasu, a ja za nim. Nie rozumiałem, co się
stało, dokąd pędził, kogo lub co próbował dogonić. Kiedy dobiegłem do lasu, zauważyłem, że pogoda
zaczęła się gwałtownie zmieniać, niebo zaciągnęło się ciężkimi, granatowymi chmurami, wokół
zrobiło się ciemno i nieprzyjemnie chłodno. Pnie olbrzymich sosen wyglądały przerażająco, gęste
krzewy malin wydawały się nienaturalnie duże. Ciągle biegłem, ale potknąłem się o leżący na ziemi
konar i padłem jak długi. Wtedy w trawie zobaczyłem maleńkiego człowieczka. Miał na sobie zielone
ubranko zrobione z liści dębu, a na głowie – śmieszny fioletowy kapelusz z leśnego dzwonka. Najpierw
krzyczał coś w niezrozumiałym dla mnie języku, a potem zaczął wymachiwać trzymaną w maleńkiej
dłoni sosnową igłą, niczym czarodziejską różdżką, i szeptać coś pod nosem. Wtedy zasnąłem – jak
zaczarowany.
Obudziło mnie skomlenie Filuta, liżącego moją twarz. Podskoczył radośnie, gdy zobaczył, że
otwieram oczy, i ruszył w stronę domu, oglądając się za siebie i upewniając, że idę za nim. Znów
świeciło słońce, było ciepło i nie było nawet śladu chmur. Nie rozumiałem, co się stało.
I pomyśleć, że to miał być tylko zwykły spacer…
Wskazówki do rozwiązania zadania
Opowiadanie to forma wypowiedzi, w której przedstawia się ciąg wydarzeń tworzących akcję. Wiesz
już, że wydarzenia, ich uczestników oraz czas i miejsce przedstawia w opowiadaniu narrator.
Przystępując do napisania opowiadania, musisz więc najpierw zastanowić się, kogo uczynisz jego
narratorem. Może nim być ktoś, kto nie uczestniczy w wydarzeniach, nie mówi o sobie, nie zaznacza
swojej obecności – skupia się tylko na wydarzeniach z udziałem bohaterów. Ale jest też możliwy inny
rodzaj narracji – możesz opowiadać o wydarzeniach tak, jakbyś sam był ich uczestnikiem –
bohaterem swojego opowiadania. Wydarzenia, o których opowiada narrator, powinny być ułożone
w logicznym porządku, najczęściej – chronologicznym, czyli w takiej kolejności, w jakiej następują
Wtedy zaznaczają się związki przyczynowo-skutkowe tych zdarzeń – widać, że każde następne
wydarzenie jest konsekwencją wcześniejszego. Podkreśleniu tego porządku służą sformułowania
takie, jak kiedy, gdy, wtedy, najpierw, potem, nagle. Ich funkcją jest również dynamizowanie akcji.
W opowiadaniu należy określić czas wydarzeń oraz gdzieś je umiejscowić – poinformować o tym,
gdzie się rozgrywają. Opisanie miejsca akcji jest jednym ze sposobów wzbogacenia wypowiedzi.
Ważnym elementem opowiadania jest również przedstawienie bohaterów. Pamiętaj również, by
Twoje opowiadanie było zgodne z podanym w poleceniu tematem.

5. Zadania sprawdzające umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi z komentarzami… 65

Teksty do zadania 89.
Tymczasem deszcz:
padał
padał
padał
padał
padał
padał
padał
padał
padał

Źródło: Ryszard Marek Groński, Dlaczego nagle pada deszcz, ilustr. Danuta Konwicka, Warszawa 1976, s. 17.

Zadanie 89.
Napisz opowiadanie o zdarzeniu, które odmieniło nieciekawie zapowiadający się
deszczowy dzień. Aby oddać nastrój tego dnia, wykorzystaj podany tekst i ilustrację.
Przykładowa realizacja zadania
Od rana lało jak z cebra. Wyjrzałem przez okno. Całe niebo zaciągnięte było czarnymi
chmurami, z których padał ulewny deszcz. Padał, padał, padał… Na dworze było ciemno i ponuro.
Żadnych szans na przejaśnienie. A to przecież pierwszy dzień wakacji. Miałem pograć w piłkę
z kolegami, pojeździć na rowerze. Nic z tego nie będzie.
Zrezygnowany, usiadłem w fotelu i włączyłem telewizor. Patrzyłem bezmyślnie na jakąś
kreskówkę. Krople deszczu stukały jednostajnie i monotonnie o szyby, a mnie ogarniało coraz większe
zniechęcenie.
Nagle poderwał mnie na nogi przeraźliwy dźwięk dzwonka do drzwi. Komu chciało się przyjść
w taką pogodę?
– Cześć! Co porabiasz? – w drzwiach stał mój starszy kuzyn Marek i uśmiechał się wesoło.
– Nic. Nudzę się.
– No to zaraz coś wymyślimy. Popatrz, co przyniosłem! – spod ociekającej deszczem peleryny
wyjął jakieś pudło.
No i przez cały dzień kleiliśmy modele samolotów. Robiłem to po raz pierwszy w życiu!
Z początku miałem trudności i nie bardzo mi wychodziło, ale później radziłem sobie coraz lepiej.
Marek wszystko mi objaśniał i we wszystkim pomagał. A o każdym modelu samolotu opowiadał tak
ciekawie, że chyba sam zacznę interesować się lotnictwem i modelarstwem. To pasjonujące!
Godziny mijały niepostrzeżenie. Spojrzałem w okno. Deszcz ciągle padał, padał, padał… Ale to
już mnie nie martwiło. Niech sobie pada. Może nawet lepiej, że pada?
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę na wszystkie elementy polecenia i nakreśloną w nim sytuację – jest nudny, nieciekawy
deszczowy dzień (nastrój tego dnia oddają podane teksty – wykorzystaj je). I oto wydarza się coś, co
ten dzień odmienia – sprawia, że staje się inny, niż się zapowiadał. Wymyśl bohaterów swojej
opowieści i ustal, kto będzie opowiadał o wydarzeniach. Musisz po prostu mieć na to opowiadanie
jakiś pomysł. Opowiadaj barwnie i żywo. Tam, gdzie to możliwe, wprowadzaj dialogi, wplataj
elementy opisu. Pisząc, koncentruj się nie tylko na treści, lecz także na poprawności wypowiedzi.
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Zadanie 90.
Napisz opowiadanie o wyprawie na inną planetę i spotkaniu z mieszkającymi tam
istotami.
Przykładowa realizacja zadania
Oto jest. Planeta „M7” ukazała się załodze statku kosmicznego „Omega”. Po tygodniowym
locie nareszcie cel ich badawczej wyprawy został osiągnięty. Wszyscy czterej z radością, ale
i z niepokojem patrzyli na obcą planetę. Dwa drony badawcze już poleciały.
Kapitan Grot w niewielkiej kapsule wylądował na miękkiej powierzchni. Zrobił krok – wokół
śladu zrobiło się zielono. Następny krok – żółto, następny – czerwono. Kapitan uśmiechnął się i szedł,
podziwiając przeróżne barwy pod nogami. Nagle zauważył, że nie jest sam. Wokół niego pojawiły się
nieduże czerwone kule puchu patrzące na niego czarnymi oczami. Wyciągnął powoli rękę, aby wziąć
jedną z nich. Bezskutecznie – wtopiła się w powierzchnię planety. Kilka kolejnych prób – to samo.
Nagle zerwał się silny wiatr.
Kapitan wrócił na „Omegę”. Czerwone kule podskakiwały i patrzyły w górę. Nagle spod
powierzchni planety wyleciały dwa drony, równocześnie wysyłając ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
Kapitan wydał rozkaz startu. Oddalali się, patrząc, jak na powierzchni „M7” pojawiał się olbrzymi
wir. Ze zdumieniem odkryli, że drony zawierają niespodziankę – dwie różowe kule z czarnymi oczami.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę na dwa wymagania zawarte w poleceniu – należy opowiedzieć o wyprawie na inną
planetę i spotkaniu z mieszkającymi tam istotami. Zauważ, że twoje opowiadanie powinno zawierać
elementy fantastyczne. Ustal, kto będzie opowiadał o wydarzeniach – możesz to być ty lub
wymyślona przez ciebie postać. Napisz o wyprawie (np. kto, dokąd, po co, w jaki sposób
podróżował). Możesz nazwać planetę i opisać jej mieszkańców. Postaraj się zbudować ciekawą akcję
(okoliczności spotkania, jego przebieg i skutki). Pamiętaj o ułożeniu wydarzeń w logicznej kolejności
oraz o ciekawym zakończeniu. Zadbaj o poprawny język i zapis zgodny z zasadami ortografii
i interpunkcji.
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Tekst do zadania 91.
1

3

2

4

Źródło: http://muzeumdobranocek.com.pl/p/?ml=2&lang=p [dostęp w dniu 29.01.2015 r.].

Zadanie 91.
Nieoczekiwana wizyta. Napisz
przedstawioną na obrazkach.

opowiadanie,

w którym

wykorzystasz

historię

Przykładowa realizacja zadania
Nieoczekiwana wizyta
W domu panowała cisza. Nic nie zapowiadało niespodziewanego gościa. Nagle zadzwonił
dzwonek. Bolek i Lolek podbiegli do drzwi, w których stała uśmiechnięta dziewczynka. Postawiła
walizkę i radośnie powitała zdumionych i niewesołych chłopców.
– Przyjechałam! Zostanę na całe wakacje! – Krzyknęła piegowata nieznajoma.
Zdumienie chłopców stało się jeszcze większe, kiedy mama aż pisnęła z radości na widok
gościa. Bolek przygotował i wręczył Toli bukiet czerwonych kwiatów. Tak chłopcy przeprosili kuzynkę
za ponure miny. Wspólne zajadanie czereśni z ogrodu mamy było okazją do poznania się. Po chwili
wiedzieli o niej prawie wszystko. Znajomość z rezolutną dziewczynką zaczęła się od opowiedzenia
śmiesznej historii.
Tola z Bolkiem i Lolkiem spędzili wesołe i pełne przygód wakacje.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Czytając temat, zwróć uwagę na ważne słowa (możesz je podkreślić). Przypomnij sobie cechy
opowiadania. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom i odpowiedz na pytania: Kim są chłopcy?, Jak
nazwiesz dziewczynkę? Gdzie i kiedy mogło się to zdarzyć? Uporządkuj wydarzenia tak, aby były
logiczne. Wybierz formę narracji: opowiadać możesz, stosując czasowniki w 3. osobie lub z punktu
widzenia bohatera – w 1. osobie. Zaplanuj, którzy bohaterowie będą rozmawiać, wyrażać wprost
swoje myśli. Zaplanuj wstęp (wprowadź w temat) i zakończenie (podsumuj, zasugeruj dalsze
wydarzenia, które nie zostały ukazane na obrazku). Zastanów się, o czym świadczą miny, gesty
bohaterów. O czym tekst mówi wprost, czego możesz się domyślać, np. jakiego koloru są kwiaty, co
jedzą dzieci, skąd mama zna dziewczynkę?
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Zadanie 92.
Wyobraź sobie, że masz możliwość teleportowania się, czyli przenoszenia się w czasie
i przestrzeni. Napisz opowiadanie o jednym dniu spędzonym w przeszłości lub
przyszłości.
Przykładowa realizacja zadania
Któregoś dnia bawiliśmy się z bratem na podwórku naszego sąsiada. Za garażem trzymał on
starą ciężarówkę, która nie jeździła już chyba od stu lat. Lubiliśmy do niej wchodzić i udawać, że
jedziemy na wycieczkę. Tego dnia weszliśmy do szoferki i mój brat nacisnął jakiś guzik pod
kierownicą. Nagle zrobiło się przeraźliwie jasno i po chwili za oknem szoferki zobaczyliśmy niezwykły
widok. Nie widzieliśmy już garażu sąsiada, ale szeroką drogę, po której szły oddziały piechoty.
Ciężarówka zatrzymała się, a my wyskoczyliśmy z niej i podbiegliśmy do stojącego z boku żołnierza.
– Co tu się dzieje – zawołaliśmy jednocześnie. Żołnierz nie odpowiedział na nasze pytanie,
tylko krzyknął – uciekajcie stąd chłopaki, za chwilę będzie tu nieprzyjaciel.
Mój brat pociągnął mnie w stronę ciężarówki, ale zanim zdążyliśmy do niej dobiec, ktoś
uruchomił silnik i, nie czekając na nas, odjechał. Przestraszyliśmy się. Wokół nas toczyła się jakaś
wojna, a my nawet nie wiedzieliśmy, w którą stronę uciekać. Po chwili usłyszeliśmy za sobą klakson i
tuż obok nas z piskiem opon zatrzymał się wojskowy samochód.
Oficer siedzący za kierownicą krzyknął:
– Wskakujcie chłopaki, nie mamy chwili do stracenia. Musieliśmy zarekwirować waszą
ciężarówkę – dodał. – Ale ja was zawiozę w bezpieczne miejsce.
Nie wiem, jak długo jechaliśmy. Przestałem już słyszeć strzały i odgłosy toczącej się bitwy.
Obudziłem się zdziwiony tym, że leżę we własnym łóżku, a mama woła mnie na śniadanie.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zanim zaczniesz pisać wypracowanie, uważnie przeczytaj temat i zastanów się nad tym, o czym ma
być twoja praca i w jakiej formie masz ją napisać. W przypadku tego tematu poproszono cię
o napisanie opowiadania o dniu spędzonym w przeszłości bądź przyszłości. Wyobraź sobie taki świat:
bardzo dawny, który znasz z historii, albo taki, jakiego jeszcze nie było: nowoczesny, pełen nowinek
technicznych. Jeśli żaden pomysł nie przychodzi ci do głowy, to spróbuj sobie przypomnieć jakieś
filmy lub książki na ten temat. Jest ich mnóstwo i na pewno coś uda ci się wymyślić. Kiedy już wiesz
mniej więcej, o czym będzie wymyślona przez ciebie historia, zabierz się do pracy. Dbaj o to, aby
opisywane przez ciebie wydarzenia były logicznie uporządkowane, a akcja dynamiczna. Jeśli uznasz,
że warto w opowiadaniu posłużyć się dialogiem, to wykorzystaj go, ale w sposób naturalny, taki, żeby
sprawiał wrażenie prawdziwego. Pamiętaj, że nie masz zbyt wiele czasu, ale staraj się napisać pracę
wystarczająco rozwiniętą. Po napisaniu wypracowania przeczytaj je jeszcze raz i popraw ewentualne
błędy.

Zadanie 93.
Budzik nie zadzwonił! O rety! … Rozwiń i dokończ tak rozpoczętą historię. Do swojego
opowiadania wprowadź dialog.
Przykładowa realizacja zadania
Budzik nie zadzwonił! O rety! Z przerażeniem uświadomiłam sobie, że jest za pięć ósma. Za
chwilę autokar rusza sprzed szkoły, a ja jeszcze w łóżku! Za nic nie zdążę. Nici z wycieczki.
Wyskoczyłam z pościeli i pobiegłam do łazienki, przewracając po drodze spakowany plecak.
„Tylko zęby– pomyślałam. – Na resztę nie ma czasu. Może nie odjadą beze mnie? Ale jaki to wstyd!
Wstrzymuję wyjazd, a pani tak prosiła o punktualność… Już widzę te roześmiane na mój widok buzie
chłopaków.”
Zbiegłam z plecakiem do kuchni. Śniadanie jak zwykle na stole, ale przecież nie miałam czasu
na zjedzenie. Złapałam tylko pudełko z kanapkami i pędem wybiegłam z domu. Na dworze było jeszcze
szaro, bo to koniec października. Na szczęście szybko nadjechał autobus i po dwudziestu minutach od
przebudzenia się byłam przed szkołą. Ku mojemu zdumieniu, w autokarze, który stał na placu, był
tylko pan kierowca.
– O, mamy pierwszą wycieczkowiczkę! – powiedział, uśmiechając się przyjaźnie. – Ranny
ptaszek z ciebie. Niechętnie wstaje się w takie jesienne poranki, a tu proszę, jesteś na zbiórce
czterdzieści minut przed czasem.
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– No tak…– bąknęłam niewyraźnie, nie wiedząc, o co chodzi.
– A śniadanie zjadłaś? – pytał dalej uprzejmy pan kierowca.
– Nie byłam głodna…– odpowiedziałam, nie patrząc na mojego rozmówcę.
– A może ty zapomniałaś, że od dzisiaj śpimy godzinę dłużej? – pytał już nieco podejrzliwie.
Nie odpowiedziałam. No tak. Wszystko już jasne. Wczoraj zamiast cofnąć o godzinę mój stary,
wysłużony budzik (pamiątka po babci), w roztargnieniu po prostu go wyłączyłam.
– Trochę mi zimno. Mogę wejść do autokaru? – spytałam ponuro.
– Jasne, zapraszam. I głowa do góry. Będzie super, zobaczysz.
Popatrzyłam przez okno i zobaczyłam zbliżającego się Maurycego, który zawsze przychodził
do szkoły godzinę wcześniej. Dzisiaj był nieco spóźniony…
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zdecyduj, kto będzie narratorem w twoim opowiadaniu – możesz nim być ty lub wymyślony przez
ciebie bohater. Zaplanuj też przebieg akcji, a następnie postaraj się przedstawić zdarzenia
w logicznym porządku i opowiedzieć o nich w ciekawy sposób. Staraj się „ożywiać” opowiadanie
barwnym językiem i dialogami, które w naturalny sposób będą wynikały z opisywanej sytuacji.
Zwróć uwagę na to, aby czas narracji był jednolity. Wymyśl interesujące zakończenie (np. trochę
zaskakujące). Zadbaj też o poprawną ortografię, interpunkcję i prawidłowy zapis dialogów. Po
napisaniu całości przeczytaj uważnie swoją pracę. Być może zauważysz różne usterki, np.
powtórzenia, które – jeśli nie są zamierzone – trzeba zastąpić innymi wyrazami, żeby nie psuły stylu
opowiadania.
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Tekst do zadania 94.
Kazimierz Wójtowicz
O złotej siekierze
Biednemu wieśniakowi wpadła przez nieuwagę siekiera do wody. Rzeka była głęboka,
a siekiera – jedynym źródłem utrzymania. Więc chłopina, usiadłszy na brzegu, lamentował
wniebogłosy. Krzyk rozpaczy dotarł też do uszu wodnika. Dobry duszek zareagował
natychmiast: wynurzył się ze złotą siekierą i spytał:
− Twoja?
− Nie, to nie moja − odparł wieśniak.
Tak samo było ze srebrną: chłop zaprzeczył. Przyznał się dopiero do tej żelaznej, która
była rzeczywiście jego. W nagrodę za prawdę wodnik ofiarował mu wszystkie trzy siekiery.
Uszczęśliwiony wieśniak opowiedział to zdarzenie sąsiadom. Jeden z nich chciał
spróbować szczęścia. Wybrał się nad rzekę, upuścił naumyślnie siekierę i dalej w płacz
i lamenty.
I tym razem zjawił się zaraz wodnik ze złotą siekierą, pytając jak wtedy:
− Twoja?
− Moja, moja − wykrzyknął uszczęśliwiony chłop.
Ale wodnik nie dał mu ani złotej, ani tej, którą chłop wrzucił do wody.
Kazimierz Wójtowicz, O złotej siekierze, [w:] tenże, Opowiastki, Wrocław 2007, s. 60.

Zadanie 94.
Przedstaw te same zdarzenia w opowiadaniu, którego narratorem będzie „sprytny”
sąsiad.
Przykładowa realizacja zadania
Pewnego dnia zamiast do pracy poszedłem nad staw. A wszystko dlatego, że mój sąsiad
opowiedział mi piękną historię, jak to zgubił nad stawem swoją starą siekierę i dostał od wodnika
nagrodę – złotą i srebrną siekierę.
Postanowiłem, że nie mogę być gorszy. Pobiegłem szybko nad wodę i wrzuciłem swoje
narzędzie tak daleko, jak tylko mogłem. Gdy zacząłem płakać, natychmiast pojawił się przede mną
wodnik z piękną, lśniącą siekierą w dłoni. Zapytał mnie, czy to moja, a ja szybko potwierdziłem. Wtedy
stworek wodny zniknął, a ja uświadomiłem sobie, co zrobiłem.
Przecież okłamałem wodnika, który najwyraźniej uznał, że zamiast nagrody należy mi się
nauczka. Uczciwość popłaca, nieuczciwość gubi.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby napisać opowiadanie na podstawie podanego tekstu, musisz go przeczytać bardzo dokładnie.
Ważne, żebyś dobrze poznał bohaterów i zrozumiał motywy ich postępowania. Opowiadając
o zdarzeniach z punktu widzenia jednego z bohaterów, powinieneś próbować identyfikować się z tą
postacią, rozumieć jej postępowanie, pobudki działania. Przecież inaczej zachowywał się biedny
wieśniak, a inaczej jego „sprytny” sąsiad. Historie opowiadane z perspektywy konkretnej osoby są
bardzo zindywidualizowane, dlatego nie można się ograniczać do zmiany form czasowników
opowiadania Kazimierza Wójtowicza (narracja w 3. osobie). Ty pisz w 1. osobie liczby pojedynczej –
„ja” (np. usłyszałem, wpadłem na pomysł, zrozumiałem…). Ważną postacią (sędzią oceniającym
postępowanie ludzi) okazał się wodnik, więc w twoim opowiadaniu nie może go zabraknąć. Dla
ubarwienia możesz wprowadzić do tekstu elementy opisowe (np. wyglądu postaci, miejsca), dialog
(wypowiedzi bohaterów). Pamiętaj jednak, że nie one są w tym opowiadaniu najważniejsze. Skup się
nad tym, aby w sposób wyraźny zamknąć swój tekst pointą – zakończenie musi być wyraziste
i przypominać morał bajki, baśni (nie musi być wprost podany, może wynikać z opowiedzianej
historii).
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OPIS
Tekst do zadania 95.

Źródło: Lewis Carrol: Przygody Alicji w Krainie Czarów, ilustr. John Tenniel, Kraków 2010, s. 6.

Zadanie 95.
Opisz postać przedstawioną na ilustracji.
Przykładowa realizacja zadania
Ilustracja przedstawia bardzo nietypową postać. Jest to królik, który mógłby być bohaterem
baśni, ponieważ nie wygląda jak zwykłe zwierzę tego gatunku.
Postać na obrazku – jak każdy królik – ma długie uszy, charakterystyczny nos i wąsiki oraz
ciało pokryte sierścią. Jednak wyprostowana pozycja, którą przyjmuje, jest typowa raczej dla
człowieka – królik stoi na tylnych łapach jak człowiek na nogach.
Królik jest starannie ubrany – niczym elegancki pan. Ma na sobie coś w rodzaju marynarki
w kratkę, a pod nią –jasną koszulę z postawionym kołnierzykiem i kamizelkę zapinaną z przodu na
guziki. Pod szyją ma zawiązany szalik. Pod pachą trzyma złożony parasol w ciemnym kolorze,
a w prawej dłoni – zegarek na łańcuszku przytwierdzonym do kamizelki. Spogląda na ten zegarek
z uwagą, jakby niecierpliwie czekał na kogoś, kto się spóźnia, albo sam dokądś się spieszył.
Postać na obrazku jest bardzo interesująca. Przez to, że łączy cechy wyglądu człowieka
i zwierzęcia, można ją uznać za postać fantastyczną.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Opis warto zacząć od ogólnego przedstawienia postaci. Jego zasadnicza część powinna się
koncentrować na cechach jej wyglądu. Na co należy zwrócić uwagę? Między innymi na ogólny zarys
sylwetki (opisywany królik stoi na tylnych łapach niczym człowiek), na części ciała (długie uszy
królika, łapki, wąsiki), ubiór (części garderoby, i ich charakterystyczne cechy: marynarka w kratkę,
sterczący kołnierzyk jasnej koszuli, kamizelka zapinana na guziki, szalik), rekwizyty (parasol, zegarek
z dewizką). Na podstawie ilustracji można też wyciągać wnioski dotyczące osobowości, charakteru
albo przeżyć postaci (królik wygląda, jakby się spieszył albo niecierpliwie czekał na kogoś). W opisie
możesz się posłużyć np. porównaniami (królik wygląda jak elegancki pan). Pamiętaj
o przymiotnikach (długie, elegancki). Jeśli ilustracja jest kolorowa, możesz operować przymiotnikami
określającymi kolory, jeśli nie – możesz np. określać natężenie barw (jasne i ciemne). Kończąc opis,
możesz napisać o tym, jakie wrażenie wywarła na tobie postać (np. o króliku w ubraniu napisano, ze
jest interesującą postacią) albo wyciągnąć ogólny wniosek (w przykładowym opisie zauważono, że
opisywana postać to bohater fantastyczny).
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Tekst do zadania 96.

Żródło: http://www.qlturka.pl/czytelnia,literatura,subtelna_i_delikatna__recenzja_ksiazki_srebrny_dzwoneczek,
4523.html [dostęp w dniu 2.01.2015 r.].

Zadanie 96.
Opisz okładkę książki Emilii Kiereś Srebrny dzwoneczek.
Przykładowa realizacja zadania
Okładka książki Emilii Kiereś jest kwadratowa. Jasna rama na ciemnym tle podkreśla kształt
okładki.
W centralnym punkcie okładki widnieje dzwoneczek. Jest niezwykle delikatny, o czym
świadczy cienka gałązka, na której wisi. Piękno srebrnego przedmiotu zostało wyeksponowane dzięki
otaczającym go listkom. Ozdobą dzwoneczka jest wisienka. Nad tą śliczną ilustracją znajduje się tytuł
książki zapisany wielkimi literami. Powyżej umieszczono imię i nazwisko autorki. Na samym dole
znajduje się informacja o tym, kto wykonał ilustracje.
Okładka jest dla książki tym, czym ubiór dla człowieka. Uważam, że „Srebrny dzwoneczek”
wygląda bardzo elegancko!
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zadanie sprawdza, czy potrafisz opisać przedmiot. Jest nim okładka książki. Najpierw przyjrzyj się
dokładnie okładce, zwróć uwagę na jej charakterystyczne cechy. Następnie zastanów się, co ją
wyróżnia, jaki ma kształt, kolor, jakie jest jej przeznaczenie. Pamiętaj o zachowaniu cech opisu.
W swojej pracy wykorzystaj przymiotniki (nazywają cechy, np.: kwadratowa, malutki, delikatny),
rzeczowniki (nazywają przedmioty, np.: litery, wisienka, podpis), przyimki, wyrażenia przyimkowe,
przysłówki (pomogą ci określić relacje przestrzenne, np.: pod, nad, w poprzek, wyżej), czasowniki (nie
powinny dynamizować wypowiedzi, lecz wyrażać niezmienność, np.: jest, widnieje, wisi, ma).
Możesz wykorzystać zdrobnienia, np.: dzwoneczek, listki, gałązka. Na końcu opisu wyraź swoją
opinię, oceń okładkę. Możesz napisać o wrażeniu, jakie na tobie zrobiła, porównać ją do czegoś lub
próbować odczytać temat książki.
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Zadanie 97.
Opisz miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas.
Przykładowa realizacja zadania
Gdy chcę odpocząć od codziennych obowiązków, wybieram się na spacer do lasu. Jest to
miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas.
Najchętniej spaceruję krętymi ścieżkami. Lubię też patrzeć na wysokie drzewa: sosny,
świerki, buki i brzozy. Wsłuchuję się w ich szum, który mnie uspokaja i relaksuje. Niekiedy obserwuję
mrówki pracowicie znoszące igły i liście do budowy wysokich kopców. Obok dróżki, którą najczęściej
się przechadzam, rosną krzaczki czarnych jagód, więc podczas spaceru mogę posilić się ich owocami.
Zdarza się, że docieram na słoneczną polanę porośniętą wysokimi trawami i obserwuję żerujące tam
sarny i zające.
Las jest miejscem, w którym można doskonale się zrelaksować i odpocząć od zgiełku miasta.
Wskazówki do rozwiązania zadania
W tym zadaniu jesteś proszony o napisanie dłuższego tekstu. Precyzyjnie opisz wygląd wybranego
miejsca, stosując rzeczowniki. Wyjaśnij, dlaczego to miejsce uznajesz za takie, w którym można
przyjemnie spędzić czas. Opis powinien podkreślić atrakcyjność wybranego przez Ciebie miejsca,
dlatego staraj się wskazać jak najwięcej jego walorów. Zastosuj przymiotniki, np. ładny, miły,
ciekawy, przyjemny. Nie zapomnij o poprawnej ortografii. Pisz czytelnie.

Zadanie 98.
Opisz bohatera (bohaterkę) swojej ulubionej książki.
Przykładowa realizacja zadania
Moją ukochaną postacią literacką jest Ania Shirley, czyli Ania z Zielonego Wzgórza, tytułowa
bohaterka powieści autorstwa Lucy Maud Montgomery.
Kiedy poznajemy Anię, ma ona około jedenastu lat i jest samotnym, zagubionym w świecie
dzieckiem. Jej rodzice zmarli, gdy była niemowlęciem, więc musi sobie radzić sama. A czasy nie są
łatwe, bo akcja powieści toczy się ponad sto lat temu w Kanadzie.
Ania jest szczupłą, dość wysoką jak na swój wiek dziewczynką o rudych włosach splecionych
w długi warkocz. Ma duże, zielone oczy z ufnością i ciekawością patrzące na świat. Jej bladą twarz
pokrywają gęste piegi będące powodem przykrych żartów kolegów. Mimo tych piegów Ania, która
sądzi, że jest brzydka, ma interesującą urodę. Kształtny podbródek i dość zgrabny nos sprawiają, że
twarz dziewczynki ma regularny kształt, a wyraz oczu i ładne usta dodają jej niepowtarzalnego
wdzięku, który przyciąga ludzkie spojrzenia.
Kiedy Ania przybywa na Zielone Wzgórze, jest bardzo skromnie ubrana. Maryla również nie
rozpieszcza dziewczynki pod tym względem. Jej schludne, ale nadzwyczaj skromne sukienki,
w wyobraźni dziewczynki stają się jednak najpiękniejszymi sukniami świata. Bo jedna
z najważniejszych cech tej małej marzycielki to bujna wyobraźnia, która sprawia, że Ania jest
postacią absolutnie wyjątkową.
Dziewczynka ma dobre serce. Stara się rozumieć ludzi i od nich oczekuje tego samego. Ponad
wszystko na świecie pragnie być akceptowana i kochana, ale wie, że musi na to zapracować. Oprócz
miłości niezwykle ważna jest w jej życiu przyjaźń, którą ceni i pielęgnuje.
Ania Shirley to nad wyraz ambitna, zaradna i ciekawa świata postać. Cechy te sprawiają, że
na zawsze zostaje w pamięci wszystkich, którzy przeczytali niezwykłą powieść o rudowłosej
marzycielce.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Pomyśl, który spośród bohaterów znanych ci książek lub filmów zrobił na tobie duże wrażenie. Weź
pod uwagę tylko tę postać, którą dobrze pamiętasz. Podaj tytuł i autora książki, w której postać
występowała lub tytuł filmu, którego była bohaterem. Przedstaw tę postać, np. jeśli to możliwe –
podaj imię i nazwisko, wiek. Następnie opisz wygląd zewnętrzny postaci i sposób jej zachowania.
Możesz także wymienić najważniejsze cechy charakteru, które mają wyraźny wpływ na jej
postępowanie. W zakończeniu napisz o tym, dlaczego właśnie o tej postaci piszesz. Staraj się, aby
poszczególne elementy pracy były ze sobą logicznie powiązane, a jej treść stanowiła spójną całość.
Dbaj również o poprawną ortografię i interpunkcję. Kiedy skończysz pisać, dokładnie przeczytaj
swoją pracę. Podczas uważnego czytania napisanego już wypracowania zwykle dostrzega się różne
jego usterki (np. powtórzenia wyrazów w bliskim sąsiedztwie, brak przecinków czy nawet błędy
ortograficzne), które należy poprawić.
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Tekst do zadania 99.
Jerzy Chmielewski
Tytus w pracowni Papcia Chmiela

Źródło: Jerzy Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek. Księga XVIII, Warszawa 2009, s. 16.
1

Papcio Chmiel – pseudonim autora cyklu komiksów o Tytusie – szympansie, którego próbowali uczłowieczyć
harcerze: Romek i A’Tomek.

Zadanie 99.
Opisz pracownię Papcia Chmiela.
Przykładowe realizacje zadania
1.
W pracowni przedstawionej na rysunku znajdują się dwie postacie: szympans – Tytus oraz
autor komiksu (czyli i tego rysunku) – Papcio Chmiel. Tytus zachwyca się miejscem, choć nie do
końca wie, do czego służą niektóre przedmioty.
Rzeczywiście pracownia Papcia jest niezwykła – trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to
miejsce pracy plastyka, (malarza, rzeźbiarza, grafika) czy naukowca. W centralnym miejscu
pomieszczenia stoi sztaluga z gotowym obrazem, obok, na podłodze leżą farby i pędzle. Po prawej
stronie znajduje się duży blat, przy którym zapewne Papcio pracuje (widać tam różne szkice). Po lewej
stronie można zobaczyć podium dla modeli. Pod sufitem zawieszono lub ustawiono wysoko na pólkach
różne modele pojazdów (znanych z różnych części przygód Tytusa). O tym, że to pracownia plastyka,
mogą jeszcze świadczyć szafki z szufladami na obrazy, różne dzieła powieszone na ścianach i świetlik
w suficie, dzięki któremu pomieszczenie jest jasne.
Tajemnicze urządzenia: poczta pneumatyczna, chwytacz barw, dośmieszacz tekstów wskazują
na naukowy, może fantastyczny charakter pracowni.
Trudno się dziwić, że Tytusa zafascynowało to niezwykłe miejsce. Może chce zostać artystą?
Mnie także podoba się atmosfera i taki artystyczny nieład, jaki panuje u Papcia w pracowni.
2.
W pracowni Papcia Chmiela panuje nieporządek charakterystyczny dla miejsc pracy artystów.
To chyba pracownia malarza albo rysownika, bo u góry zamiast sufitu widać duże okno, przez które
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wpada światło niezbędne do malowania czy rysowania.
Ważną rolę pełnią w tym pomieszczeniu atrybuty malarskie: sztaluga stojąca w samym środku
pokoju przed podestem, na którym pozują modele, rysownica, na której widać kilka szkiców, jakieś
notatki i pudełko z przyborami do rysowania i ekierkę. Na ścianach wiszą gotowe obrazy. Kilka stoi
na podłodze. Pod sufitem podwieszono modele fantastycznych pojazdów (przypominają wannę z
prysznicem, żelazko, trąbkę…).
W pracowni Papcia znajdują się także wymyślone urządzenia: dośmieszacz tekstów, wanna
do produkcji sadzy do rysunków i chwytacz barw (?).
Pracownia Papcia Chmiela robi wrażenie może zaniedbanej (u perfekcyjnej pani domu na
pewno oblałby test białej rękawiczki!), ale bardzo sympatycznej. Czuje się w niej atmosferę pracy
twórczej. Myślę, że dlatego podoba się także szympansowi, który odwiedził Papcia.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przyjrzyj się uważnie obrazkowi, przeczytaj wypowiedzi przedstawionych postaci. Zastanów się,
które elementy wyposażenia pracowni najbardziej przykuwają uwagę i są najistotniejsze. Formułując
opis zacznij od informacji ogólnych – spróbuj określić, jaki jest charakter pomieszczenia, kim jest
pracująca w nim osoba. Uzasadnij swoją interpretację. Potem zwróć uwagę na przedmioty, które mogą
świadczyć o tym, czym zajmuje się Papcio Chmiel. Z jego wypowiedzi można wywnioskować, że nie
wszystkie należą do standardowego wyposażenia pracowni artysty plastyka lub malarza. Pamiętaj
o charakterystycznych dla opisu wyrażeniach, określających położenie przedmiotów (na pierwszym
planie, z tyłu, po prawej/lewej stronie). Zwróć uwagę na to, by nie powtarzać słowa „być” – używaj
synonimów! Na koniec możesz wyrazić swoją opinię na temat opisywanego miejsca, zastanowić się,
czy dobrze pracuje się w nim Papciowi i jakie emocje budzi u Tytusa. Może sam chciałbyś odwiedzić
takie miejsce?
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WPIS W DZIENNIKU
Zadanie 100.
Nie warto martwić się na zapas! W formie wpisu w dzienniku napisz o wydarzeniach, które
skłoniły cię do takiego wniosku.
Przykładowa realizacja zadania
Piątek, 13 lutego 2015
Dzisiaj przekonałam się, że nie ma sensu martwić się na zapas. Trzeba tylko robić swoje.
A było tak.
Rano szłam do szkoły jak na ścięcie. Spodziewałam się najgorszego. Na pierwszej lekcji miała
być klasówka z bardzo trudnego materiału, na drugiej pani miała oddać sprawdzian, który nie
najlepiej mi poszedł. Martwiłam się, że dostanę jedynkę. Na dodatek na czwartej lekcji pan miał nas
odpytywać ze słówek. A ja w głowie miałam pustkę, chociaż uczyłam się intensywnie. Nawet rano
wstałam dwie godziny wcześniej, żeby wszystko powtórzyć. A przecież od tych dzisiejszych ocen tak
wiele zależało! Obiecałam mamie, że poprawię stopnie… Jak ja jej to wytłumaczę? Myślałam, że ze
zmartwienia osiwieję!
Tak było rano. A potem…
Klasówkę napisałam pierwsza! Wszystko umiałam! Z wtorkowego sprawdzianu dostałam
czwórkę z plusem, a pan od angielskiego pochwalił mnie przed całą klasą. Powiedział, że jestem
„obkuta na blachę” i postawił mi dwa plusy. Jeszcze jeden i będzie piątka w dzienniku. Wróciłam do
domu szczęśliwa i uskrzydlona.
Więc czy warto martwić się na zapas?
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zapiski w dzienniku są dokonywane na bieżąco, dotyczą aktualnych wydarzeń, przeżyć, mogą
zawierać refleksje na różne tematy. Pamiętaj, że w dzienniku bardzo ważne są sprawy formalne: data
wpisu (piszesz o tym, co wydarzyło się właśnie w tym dniu) i wypowiadanie się w 1. osobie liczby
pojedynczej. Twój wpis ma dotyczyć zdarzeń, które skłoniły cię do refleksji, że nie warto martwić się
na zapas. Ważne, żeby treść twojej wypowiedzi była z tym tematem ściśle związana i stanowiła jego
rozwinięcie. Emocje możesz wyrazić nie tylko słowami, lecz także za pomocą znaków
interpunkcyjnych: wykrzykników, znaków zapytania, wielokropków.
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Tekst do zadania 101.
Jak złowić bielika? Poradnik fotoamatora
Bielików mamy dziś w Polsce wyjątkowo
dużo. Dlatego właśnie to on spośród wszystkich
naszych orłów najczęściej daje się złapać
w fotograficznym kadrze. O to, jak upolować
zdjęcie bielika, zapytaliśmy eksperta.
– Fotograf znajduje łączkę, a obok niej
zaciszne miejsce – mówi dr Tadeusz Mizera,
ornitolog z Instytutu Zoologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, członek Komitetu
Ochrony Orłów. – Etapami buduje szałas,
dokarmia mięsiwem pobliskie ptaki.
Gdy bieliki przyzwyczają się do tego miejsca, wystarczy już zasiąść w szałasie
i czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Bielik stopniowo się oswaja z fotografem i daje coraz
więcej szans na zdjęcie. Większość fotografii powstaje w ten sposób.
Na podstawie: http://www.national-geographic.pl/artykuly/pokaz/jak-zlowic-bielika-poradnikfotoamatora.[dostęp w dniu 27.02 2015 r.].

Zadanie 101.
To był ważny dzień! Nareszcie udało mi się sfotografować orła! Wpis w dzienniku.
Przykładowa realizacja zadania
Białowieża, 5 kwietnia 2015 r.
Dzisiaj minął piąty dzień moich oczekiwań na parę pięknych orłów.
Rano nie miałem nadziei na sukces. Gęsta mgła i przenikliwe zimno nie zachęcały do wyjścia
z zamaskowanego namiotu. Od tygodnia dokarmiałem drapieżne ptaki, ale orłów nie było widać.
Postanowiłem wrócić do ciepłego mieszkania. Wygramoliłem się z niewygodnej kryjówki i w tej samej
chwili zobaczyłem pięknego bielika, który dumnie patrzył w stronę rzeki. Szybko wymierzyłem
obiektyw aparatu. Ptak uniósł się w powietrze. Byłem bardzo zdenerwowany. Nie wiedziałem, czy
sprzęt zadziałał.
W domu okazało się, że mam niezwykłe zdjęcie orła wznoszącego się do lotu. To był ważny
dzień w moim życiu!
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zastanów się, o czym powinieneś pisać, na co zwrócić uwagę. Bardzo dokładnie przeczytaj tekst.
Zapamiętaj, w jakich okolicznościach fotografowi udaje się zrobić zdjęcie orła (zbudowanie
zamaskowanego miejsca, dokarmianie ptaków, oswajanie, cierpliwe oczekiwanie w ukryciu).
Przypomnij sobie, jakie cechy wyróżniają wpis w dzienniku (data, narracja w 1. osobie). Zgromadź
słownictwo, które pozwoli ci wyrazić emocje, przeżycia, uczucia wywołane długim oczekiwaniem na
orła i zrobieniem mu pięknego zdjęcia. Zaplanuj kompozycję swojej wypowiedzi: Jak rozpoczniesz?,
Co opiszesz?, Jak zakończysz wpis?
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Zadanie 102.
Warto sobie pomagać – wpis w dzienniku.
Przykładowa realizacja zadania
17.10.2013 – wtorek
Miałem dziś naprawdę okropny dzień. Przynajmniej tak uważałem jeszcze, wracając ze szkoły.
Najpierw zaspałem i spóźniłem się przez to na pierwszą lekcję. Potem złapałem jedynkę z matmy, bo
kompletnie nie mogłem skojarzyć, o co jestem pytany. Prawdziwą klęską były jednak zajęcia
dodatkowe, na których pani przygotowuje nas do udziału w konkursie geograficznym. Nie wiem, po co
się do niego zgłaszałem. Muszę teraz uczyć się tylu trudnych rzeczy. Południki, równoleżniki... Jak się
w sumie liczy ten czas? Wracałem do domu w podłym nastroju.
I wtedy spotkałem tę starszą panią, która mieszka na parterze pod 3. Pani Kowalska ma chyba
chore biodro, bo utyka, a dźwigała ciężką siatkę z zakupami. Żal mi się jej zrobiło, więc podbiegłem
i wyjąłem jej z ręki siatę, chociaż się wzbraniała. Rzeczywiście, zakupy były ciężkie, a do naszego
bloku jeszcze spory kawałek drogi. Zacisnąłem zęby i targałem tę siatę, a południki nie wychodziły mi
z głowy.
W końcu musiałem chyba zacząć głośno się zastanawiać, która godzina jest teraz w Tokio, bo
nagle uzyskałem odpowiedź. Pani Kowalska wiedziała to od razu. Wiedziała też, o ile godzin różni się
nasz czas od nowojorskiego czy moskiewskiego. A skąd? Okazało się, że jej mąż był dalekomorskim
żeglarzem i nauczył ją orientować się w zależnościach czasowych. Kiedy wyznałem jej, że mam z tym
kłopot, szybko wyjaśniła mi, jak obliczać czas przy pomocy szerokości geograficznej. Hura! Teraz to
już dla mnie żaden problem.
To jednak nie był okropny dzień.
Warto sobie pomagać.
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KARTKA Z PAMIĘTNIKA
Tekst do zadania 103.
Julian Tuwim
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
– Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam?
– List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła!
– Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie!
– Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię!
– Oj, Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci!
– Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci!
– Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo.
– No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo:
List był do wuja Leona,
A skrzynka była czerwona,
A koperta… no, taka… tego…
Nic takiego nadzwyczajnego,
A na kopercie – nazwisko
I Łódź… i ta ulica z numerem,
I pamiętam wszystko:
Że znaczek był z Belwederem,
A jak wrzucałem list do skrzynki,
To przechodził tatuś Halinki,
I jeden oficer też wrzucał,
[...]
I szły jakieś trzy dziewczynki,
Jak wrzucałem ten list do skrzynki…
Ciocia głową pokiwała,
Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia:
– Oj, Grzesiu, Grzesiu!
Przecież ja ci wcale nie dałam
Żadnego listu do wrzucenia.
Źródło: Julian Tuwim, Wiersze zebrane, t. II, Warszawa 1975, s. 470-471.

Zadanie 103.
Na podstawie wiersza napisz kartkę z pamiętnika Grzesia lub jego cioci. Nie cytuj.
Przykładowa realizacja zadania
Jakiś czas temu przydarzyła mi się zupełnie nieprawdopodobna historia.
Postanowiłam zażartować sobie z mojego siostrzeńca Grzesia i sprawdzić jego
prawdomówność. Wszyscy w rodzinie wiemy, że ma tendencje do zmyślania, ale nie sądziłam, że aż
tak. Zapytałam go dla żartu, czy wysłał mój list, list, którego nigdy nie było, a on wymyślił całą
skomplikowaną opowieść o tym, jak wyglądał ten list, co się działo, gdy go wrzucał do skrzynki
pocztowej. Wyobraźnię ma ogromną. Słuchałam coraz bardziej zdumiona.
Oczywiście, w końcu powiedziałam biedakowi, że nie dawałam mu żadnego listu do wysłania.
Myślałam, że dzięki temu chłopiec się zreflektuje i utrę mu trochę nosa, ale gdzie tam! Nawet się
specjalnie nie speszył, tylko zaczął się śmiać. I to tak zaraźliwie, że po prostu musiałam roześmiać się
razem z nim.
No cóż! Z tą fantazją wróżę mu wspaniałą przyszłość w literaturze albo w przemyśle filmowym,
ale ja na pewno nie uwierzę już nigdy w żadne jego opowieści.
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Kartka z pamiętnika to wypowiedź, w której powinieneś opowiedzieć o jakichś wydarzeniach, które
miały miejsce w przeszłości, z perspektywy ich uczestnika. Tym razem masz napisać swoją pracę na
podstawie podanego tekstu, musisz zatem wczuć się w rolę postaci, o której odczuciach będziesz
pisać. Ważne jest, abyś przedstawiał wydarzenia, sytuacje, tak jakby zdarzyły się tobie (gdybyś był tą
postacią), prezentował związane z nimi opinie i przemyślenia, stosując czasowniki w 1. osobie czasu
przeszłego. Wybierz sobie jednego z bohaterów podanego tekstu. Zastanów się, co wybrana przez
ciebie postać wie o przedstawionych wydarzeniach, co może myśleć, co czuje. Postaraj się to zapisać
poprawnym językiem.
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LIST OFICJALNY
Tekst do zadania 104.
Dominik Szczepański
Stary człowiek i morze. Kajakiem przez Atlantyk
Dwa razy przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk. Aleksander Doba, emerytowany
inżynier mechanik z Polic, jest pierwszym człowiekiem, który dokonał tego bez wspomagania
żaglem. […]
Po 99 dniach, pokonaniu 2913 mil morskich (5394 km), dopłynąłem do Acarau
w Brazylii. Nie do Fortalezy, jak sobie zamierzyłem, bo uniemożliwił mi to silny, znoszący
na zachód wiatr oraz prąd. Zostałem pierwszym człowiekiem, który przepłynął kajakiem
przez Atlantyk z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. […]
Cała trudność w płynięciu kajakiem polega na tym, że ma bardzo małą moc napędową.
Siły natury, wiatry i prądy mają więc ogromne znaczenie. W przypadku łodzi wiosłowej,
gdzie używa się dwóch wioseł, moc jest o wiele większa. Wioślarz używa jeszcze nóg
i pleców. Kajakarz, który macha samymi rękami, płynie z mocą sześć-osiem razy mniejszą.
To dlatego kajakarzy, którzy przepłynęli Atlantyk, jest czterech, a wioślarzy całe setki.
Kiedy 2 lutego 2011 roku wyszedłem na brzeg, pewnie podskoczyłem najwyżej
od kilkunastu lat. Byłem o 14 kg chudszy. W podróży miałem 11 różnych potraw
obiadowych, w tym cztery różne zupy, pięć zestawów śniadaniowych, cztery różne mieszanki
owocowe. Zabrałem dużo słodyczy, lecz okazało się, że i tak za mało. Nie pomogły nawet
domowe śliwkowe powidła, które zapakowała żona.
Na podstawie:
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,142476,17289515,Stary_czlowiek_i_morze_Kajakiem_przez_Atlantyk.html
[dostęp w dniu 28.01.2015 r.].

Zadanie 104.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego napisz do podróżnika, który kajakiem przepłynął
Atlantyk, list z prośbą o spotkanie w waszej szkole.
Przykładowe realizacje zadania
1.
Samorząd Uczniowski
Kasina Wielka, 3 lutego 2015
Szkoły Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych
34-741 Kasina Wielka
Szanowny Pan
Aleksander Doba
Police
Szanowny Panie, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kasinie
Wielkiej proszę o wizytę w naszej Szkole.
Bardzo zależy nam na tym, aby wszystkie dzieci mogły Pana poznać. Jesteśmy pod wielkim
wrażeniem Pana osiągnięcia. Z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy przez kilka miesięcy, jak Pan
radzi sobie na oceanie i jak zmierza Pan swoim kajakiem do wybrzeży Ameryki Północnej. Stał się
Pan dla nas bohaterem, samotnym podróżnikiem, który potrafi realizować swoje marzenia,
pokonywać własne słabości i przeciwności losu. Chcielibyśmy, aby opowiedział Pan nam o swoich
przygodach, pokazał zdjęcia, filmy. Dla nas – dzieci z gór spotkanie człowieka, który poświęcił się
morzu, byłoby na pewno niezapomnianym przeżyciem. Dodam, że jako Samorząd Uczniowski mamy
pełne poparcie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej naszej szkoły. Nasi rodzice też chętnie uczestniczyliby
w takim spotkaniu.
Czekamy na Pańską odpowiedź. Mamy świadomość, że jest Pan teraz osobą bardzo zajętą,
ale liczymy, że znajdzie Pan dla nas chwilę. Z naszej strony zapewniamy przysłowiową góralską
gościnność (także nocleg).
Z poważaniem, w imieniu SU SP w Kasinie
Anna Kowalska – przewodnicząca
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2.
Samorząd Uczniowski
Kasina Wielka, 3 lutego 2015
Szkoły Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych
34-741 Kasina Wielka
Szanowny Pan
Aleksander Doba
Police
Szanowny Panie, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kasinie
Wielkiej prosimy, aby Pan przyjechał do naszej Szkoły i spotkał się z nami, opowiedział o swoich
przygodach.
Właśnie dowiedzieliśmy się, że został Pan nagrodzony specjalną nagrodą National
Geographic jako Podróżnik Roku. Gratulujemy. Chcielibyśmy bardzo osobiście Pana poznać.
W naszej Szkole przeprowadziliśmy ankietę na temat tego, z kim chcieliby uczniowie się spotkać, z kim
porozmawiać. Wygrał Pan bezapelacyjnie. Wiele z naszych koleżanek, wielu kolegów śledziło Pańskie
losy podczas podróży przez Atlantyk. Jesteśmy bardzo ciekawi Pańskich doświadczeń i refleksji,
chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, co Pan widział i przeżył podczas swojej wyprawy. Wielu
z nas nie miało jeszcze okazji podróżować po świecie − chcielibyśmy się czegoś o nim dowiedzieć, nie
tylko z podręczników do przyrody.
Po spotkaniu z przyjemnością zaprosimy Pana na skromny poczęstunek, możemy także
zapewnić Panu nocleg i transport z dworca.
Mamy nadzieję, że wśród wielu zajęć znajdzie Pan chwilę, by nas odwiedzić. Serdecznie
Pana zapraszamy i z niecierpliwością oczekujemy spotkania.
Z poważaniem,
Anna Kowalska
w imieniu SU SP w Kasinie Wielkiej
Wskazówki do rozwiązania zadania
Wykonując zadanie, pamiętaj o charakterystycznych cechach formy listu (nagłówek, zakończenie,
zwroty do adresata pisane wielką literą). W liście oficjalnym dane nadawcy powinny być umieszczone
w lewym górnym rogu. Zwróć uwagę na to, że piszesz do osoby starszej, sławnego podróżnika –
zachowaj formy grzecznościowe i zadbaj o to, żeby zwracać się do Adresata z należytym szacunkiem.
Zastanów się nad tym, co może przekonać Gościa, żeby pojawił się w twojej szkole, napisz, dlaczego
chcielibyście się spotkać akurat z nim (Adresatowi na pewno będzie miło przeczytać, że doceniacie
jego osiągnięcia i czego chcielibyście się od niego nauczyć). Nie zapomnij o informacjach
organizacyjnych – kto i dokąd zaprasza, czego od Gościa oczekujecie i co możecie mu zaoferować.
Pamiętaj koniecznie o wyrazach szacunku i podpisie na koniec!
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Zadanie 105.
W imieniu uczniów całej klasy napisz do dyrektora teatru list, w którym podziękujesz
za wystawienie w twojej szkole spektaklu Akademia Pana Kleksa.
Przykładowa realizacja zadania
Skowronki, 3.06.2015 r.
Maciej Kowalski
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Księżycowa 10
30-611 Warszawa
Szanowny Pan
Dyrektor Teatru Muszelka
ul. Warszawska 56
30-112 Warszawa
Szanowny Panie Dyrektorze,
w imieniu uczniów klasy Va dziękuję Panu i wszystkim aktorom Teatru Muszelka za możliwość
obejrzenia niezwykłego przedstawienia o znanym nam z lektury szkolnej bohaterze – Panu Kleksie.
Dzięki wspaniałej scenografii i pomysłowej charakteryzacji mogliśmy wczuć się w role
uczniów bajkowej Akademii. Szczególne wrażenie zrobiły na nas rekwizyty i kostiumy. Doskonale
pasowały do bohaterów, których wyobrażaliśmy sobie na lekcji języka polskiego. Najbardziej
zaskoczył nas sposób przedstawienia Adasia Niezgódki. O tym dyskutowaliśmy na spotkaniu Kólka
Teatralnego.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nieraz oglądać Państwa przedstawienia.
Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia
Maciej Kowalski i uczniowie klasy Va
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie polecenie. Zwróć uwagę na to, kto jest nadawcą, kto adresatem i jaki jest temat
listu. Przygotuj słownictwo, którego możesz użyć: charakterystyczne dla formy listu (np.: Szanowny
Panie Dyrektorze, z wyrazami szacunku, pragnąłbym wyrazić, dziękujemy), związane z tematem listu
(np.: gra aktorska, reżyseria, dekoracje, kostiumy, rekwizyty, bohaterowie, Pan Kleks, Adaś
Niezgódka). Przypomnij sobie cechy formy wypowiedzi, jaką jest list oficjalny (miejsce, data, dane
adresata i nadawcy, zwroty grzecznościowe, podpis, odpowiedni układ graficzny). Zastanów się nad
kompozycją swojej pracy, odpowiedz na pytania: Jak rozpocznę? Co chcę przekazać adresatowi? Jaki
jest cel mojej wypowiedzi? Staraj się pisać starannie, zwroty grzecznościowe i zaimki osobowe
zapisuj wielkimi literami.
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SPRAWOZDANIE
Tekst do zadania 106.
Jean-Jacques Sempè, Renè Gościnny
Tomcio Paluch i Kot w butach
Pani powiedziała nam, że dyrektor szkoły odchodzi na emeryturę. Żeby to uczcić,
przygotowuje się niezwykłe rzeczy, zupełnie jak na rozdanie nagród: przyjdą tatusiowie
i mamusie, ustawi się w dużej sali krzesła, fotele dla dyrektora i profesorów, estradę
udekoruje się girlandami. Aktorami, jak zawsze, będziemy my, uczniowie. Każda klasa coś
przygotowuje. Starsi koledzy będą się gimnastykować; staną jedni na drugich, a ten, który
będzie najwyżej machnie chorągiewką i wszyscy zaczną klaskać. […] Ci, co są o jedną klasę
wyżej niż my, będą tańczyć. Przebiorą się za chłopów, będą mieli saboty. Ustawią się wkoło,
będą stukać sabotami na estradzie, a zamiast machać chorągiewką, będą powiewać
chusteczkami i krzyczeć: „Hej, ha!”. […] Jedna klasa będzie śpiewać „Panie Janie”, a potem
jeden dawny uczeń nam opowie, że wyszedł na ludzi i został sekretarzem w merostwie1,
ponieważ dyrektor dawał mu dobre rady.
My... to będzie fantastyczne! Pani powiedziała nam, że odegramy sztukę. Sztukę taką
jak w teatrach i w telewizorze Kleofasa, bo mój tata ciągle jeszcze nie chce kupić telewizora.
Sztuka nazywa się Tomcio Paluch i Kot w butach.
Źródło: J.-J. Sempè, R. Gościnny, Mikołajek i inne chłopaki, Warszawa 1996, s. 107–108.
1

Merostwo – tu: urząd państwowy we Francji, kancelaria mera, zarządzającego okręgiem administracyjnym.

Zadanie 106.
Wyobraź sobie przebieg opisanej w tekście uroczystości. Napisz sprawozdanie z tego
wydarzenia. Nie cytuj.
Przykładowa realizacja zadania
Dnia 28 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Paryżu odbyła się uroczystość
pożegnania wieloletniego dyrektora szkoły, który z dniem 1 marca przeszedł na emeryturę.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się w pięknie
przystrojonej z tej okazji auli szkoły. Wśród zebranych panowała podniosła atmosfera.
Uroczystość rozpoczęła się godzinie 11.00. Jako pierwszy zabrał głos zastępca dyrektora,
który podsumował dokonania bohatera uroczystości. Następnie mówił przedstawiciel nauczycieli,
dziękując panu dyrektorowi za wspólną pracę.
Kolejnym punktem programu były występy artystyczne uczniów. Jako pierwsi wystąpili
uczniowie klasy VI z popisem gimnastycznym. Najbardziej efektowną figurą w ich wykonaniu była
piramida. Następnie występowali uczniowie z klasy Vb w pięknych ludowych strojach, prezentując
tańce regionalne. Po nich klasa IIIa odśpiewała piosenkę „Panie Janie”. Na zakończenie popisów
uczniowskich klasa IVc zaprezentowała sztukę „Tomcio Paluch i Kot w butach” w reżyserii pani od
polskiego. Każdy występ był nagradzany rzęsistymi brawami pana dyrektora i całej zgromadzonej
publiczności.
Po przedstawieniu jeden z zaproszonych gości, dawny uczeń szkoły, opowiedział wszystkim
o tym, że zrobił karierę, ponieważ słuchał dobrych rad pana dyrektora, czym wyraźnie wzruszył
bohatera uroczystości.
Na zakończenie pan dyrektor podziękował wszystkim bardzo serdecznie. Uroczystość była
naprawdę udana. Występy podobały się wszystkim. O godzinie 13.00 goście i uczestnicy rozeszli się
do domów.
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Sprawozdanie to rozbudowana wypowiedź, która wymaga dokładnego przedstawienia jakiegoś
wydarzenia, szczegółowego odtworzenia związanych z nim faktów. Przeczytaj bardzo uważnie
podany tekst. Znajdziesz w nim mnóstwo informacji, które pozwolą ci wyobrazić sobie przebieg
planowanej uroczystości. Wybierz fakty, którymi się posłużysz – cel uroczystości, kolejne punkty
programu, dane o uczestnikach. Czytając tekst zauważysz, że brakuje w nim informacji o czasie
wydarzenia, a informacje o miejscu są niepełne. Te dane musisz dodać od siebie. Opisując przebieg
uroczystości, zastosuj relację chronologiczną. Przedstaw zdarzenia po kolei. Zastosuj słownictwo
oddające relacje czasowe. Pamiętaj, żeby dodać komentarze dotyczące odczuć uczestników zdarzeń
i swoją ocenę przedstawianej uroczystości. Zadbaj, żeby do sprawozdania nie wkradł się chaos.
Kolejne zdania powinny być ze sobą powiązane. Zapisz swoją wypowiedź starannie. Postaraj się nie
popełnić błędów w zapisie.

Zadanie 107.
Ktoś znany, ktoś niezwykły odwiedził waszą szkołę i czegoś się dowiedzieliście,
nauczyliście się. Napisz sprawozdanie z takiego spotkania.
Przykładowe realizacje zadania
1.
W zeszłym tygodniu, w poniedziałek 2 lutego 2015 roku, mieliśmy w naszej szkole
niezwykłych gości. Pani wicedyrektor zaprosiła na występ zespół pieśni ludowych Nadolanie z małej
miejscowości pod Wejherowem.
Na trzeciej lekcji w auli szkolnej przed uczniami klas czwartych i piątych stanął zespół
składający się z trzydziestu osób w różnym wieku (najmłodszy członek zespołu miał siedem lat,
a najstarsza pani prawie osiemdziesiąt). Na powitanie i „rozgrzewkę”, jak powiedziała pani
kierownik zespołu, usłyszeliśmy piękną, miłosną piosenkę śpiewaną przez duet – młodą dziewczynę
i chłopca w jej wieku (może piętnaście lat), który grał też na akordeonie. Przez czterdzieści minut
uczniowie naszej szkoły bawili się znakomicie i przy okazji także się uczyli. Członkowie zespołu nie
tylko śpiewali ludowe pieśni ze swego regionu. Opowiadali także o historii i tradycjach okolic
Wejherowa, pokazywali nietypowe instrumenty, uczyli kaszubskich słów. Koncert zakończył się chwilę
przed dzwonkiem na przerwę. Za swój występ Nadolanie otrzymali burzę braw i wiele miłych słów od
nas – uczniów i naszych nauczycieli.
Dzięki występowi zespołu pieśni ludowych Nadolanie spędziliśmy w szkole niezwykłą
godzinę. Niby nie mieliśmy lekcji, nie siedzieliśmy w klasie, w ławkach, a nauczyliśmy się dużo.
2.
Wczoraj (czyli w środę 11 lutego 2015 roku) w naszej szkole gościliśmy pana Pawła Rańdę.
To olimpijczyk z Pekinu – srebrny medalista igrzysk w wioślarstwie (pływał w osadzie – czwórce
podwójnej wagi lekkiej bez sternika). Przez całą godzinę (straciliśmy matematykę!) opowiadał nam
o swych sportowych osiągnięciach, przygodach i działalności społecznej, którą się zajął po
zakończeniu kariery.
Na początku spotkania nie wszyscy byli zainteresowani tym, co pan Rańda chciał nam
powiedzieć, dlatego pojawiały się jakieś dziwne uśmiechy, niemądre komentarze. Były sportowiec,
a obecnie nauczyciel wychowania fizycznego we wrocławskim gimnazjum szybko sobie z tym poradził.
Jak prawdziwy pedagog przykuł uwagę swoich słuchaczy opowiadaniem kilku zabawnych historyjek
ze swojej długiej kariery. Wszyscy się śmiali, gdy opowiadał o tym, ile razy skąpał się w zimnej Odrze
w czasie swych pierwszych treningów. Potem już było cicho, wszyscy słuchali opowieści o igrzyskach
i emocjach towarzyszących ceremonii wręczania medali, wciąganiu na maszt biało-czerwonej flagi.
Pan Paweł wielokrotnie podkreślał, jak ważny jest sport dla młodego człowieka. To nie tylko sposób
na przygody, dalekie podróże, ale przede wszystkim szkoła prawdziwego życia, nauka
odpowiedzialności za siebie, zespół (osadę) i sposób na zdrowe życie.
Na zakończenie mieliśmy okazję spróbować swoich sił na ergo-wiosłach (nie trzeba
wychodzić w zimie na dwór, żeby powiosłować!). Zostaliśmy też zaproszeni na wiosenne treningi do
klubu wioślarskiego i klasy sportowej (wioślarskiej) w sąsiednim gimnazjum. Słychać było wiele
głosów (przede wszystkim chłopców) zainteresowanych uprawianiem wioślarstwa. Gdyby nie to, że ja
już mam swoją ukochaną dyscyplinę, pewnie bym się skusił.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę, że zadane sprawozdanie dotyczy spotkania z ciekawym człowiekiem − gościem twojej
szkoły. Ważne, żebyś wybrał takie zdarzenie, które dobrze zapamiętałeś, które zrobiło na tobie
naprawdę duże wrażenie. Gościem mógł być sportowiec, aktor, pisarz, muzyk, podróżnik, lekarz,
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policjant, strażak, ratownik… Mógł być to także wykonawca jakiegoś mało popularnego zawodu, np.
koronczarka, lutnik. Kiedy piszesz sprawozdanie, nie tworzysz opowiadania, lecz relacjonujesz to, co
się wydarzyło. Musisz pamiętać o konkretnych informacjach: imieniu i nazwisku bohatera, dacie,
miejscu czasie trwania spotkania, jego uczestnikach. Krótko przedstaw przebieg, tematykę spotkania.
Powinieneś także wyrazić swoją opinię o wydarzeniu (temat zakłada, że jako uczeń czegoś ciekawego
się dowiedziałeś, czegoś się nauczyłeś, coś zapamiętasz). Jeśli podzielisz swoje wypracowanie na trzy
części, to wstęp powinien zawierać informacje: kto, z kim, kiedy, gdzie i w jakim celu się spotkał,
w rozwinięciu musisz przedstawić relację ze spotkania (o czym gość mówił, jakie zadawano mu
pytania, co ważnego, nowego i ciekawego przekazał tobie i twoim rówieśnikom), w zakończeniu zaś
powinieneś podsumować spotkanie – ocenić jego wartość, podkreślić, dlaczego było tak interesujące.
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LIST PRYWATNY
Zadanie 108.
Napisz list do bliskiej ci osoby, w którym opowiesz o swoim nowym hobby.
Przykładowa realizacja zadania
Kraków, 12 marca 2015 r.
Kochana Emilko,
minęły już dwa miesiące, odkąd się widziałyśmy i dlatego chciałabym Ci opowiedzieć o mojej
nowej pasji.
Niedawno rozpoczęłam naukę gry na saksofonie. Zachęciła mnie do tego koleżanka,
która należy do orkiestry dętej w naszym miasteczku. Pewnego dnia zaprosiła mnie na koncert,
którego wysłuchałam z zapartym tchem. Po występie przedstawiła mnie dyrygentowi, a on namówił
mnie na pierwszą lekcję.
Gra na saksofonie bardzo mi się podoba. Na razie uczę się czytać nuty i wydobywać dźwięki.
Ćwiczę codziennie w domu, więc szybko robię postępy. Może niedługo zagram mój pierwszy koncert?
Bardzo lubię też wspólne próby orkiestry. Panuje tu miła atmosfera, bo starsi i bardziej doświadczeni
muzycy pomagają młodszym. Wykonywanie różnych utworów sprawia nam wiele przyjemności.
Być może, gdy się spotkamy, będę mogła zaprosić Cię na koncert naszej orkiestry. Nie mogę
się doczekać Twojego przyjazdu.
Serdecznie Cię pozdrawiam – Ewelina
Wskazówki do rozwiązania zadania
Pisząc list, nie zapomnij o jego niezbędnych elementach: nazwie miejscowości i dacie, zwrocie do
adresata, podpisie nadawcy. Zgodnie z poleceniem treść ma dotyczyć twojego nowego hobby, ale
możesz w nim przedstawić fikcyjną sytuację, np. rozpoczęcie treningów w klubie sportowym,
hodowanie roślin, udział w zajęciach plastycznych w domu kultury, kolekcjonowanie guzików,
kamieni, itp. Użyj słownictwa, które potwierdzi, że nowe hobby daje ci satysfakcję, np. lubię, podoba
mi się, sprawia mi przyjemność itp. Ponieważ adresatem listu ma być osoba, która jest ci bliska, warto
to w liście podkreślić. Styl wypowiedzi dostosuj do wybranego adresata. Gdy piszesz do kolegi lub
koleżanki, możesz użyć słownictwa bardziej swobodnego, np. Cześć! Hej! List do dorosłej osoby
(np. babci, wujka) musi być napisany starannym językiem. Nie zapomnij o poprawnej ortografii,
szczególnie o pisowni zwrotów grzecznościowych i zaimków osobowych wielką literą. Zadbaj
o właściwy układ graficzny listu.
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UŻYTKOWE FORMY WYPOWIEDZI
Teksty do zadania 109.

1) Szpak, fot. Piotr Bernady, [w:] http://fundacjarazem.org.pl/ptasieradio/atlas.html [dostęp w dniu 8.03.2015 r.].
2)
fot.
Karol
Wrombel,
[w:]
http://dzialdowo.wm.pl/186452,Taneczne-ferie-w-Miejskim-DomuKultury.html#axzz3PQhXkIA2 [dostęp w dniu 21.01.2015 r.].
3)
http://wp771.bloog.pl/id,328839594,title,KARTKA-Z-KALENDARZA-PRAWDE-CI-POWIE,index.html
[dostęp w dniu 8.03.2015 r.].

Zadanie 109.
Klub ekologów zamierza zorganizować konkurs fotograficzny. Wykorzystując
informacje z podanych źródeł, napisz ogłoszenie o tym konkursie.
Przykładowa realizacja zadania
Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody i lubisz fotografować, weź udział w naszym konkursie
na najciekawsze zdjęcie z życia ptaków. Prace należy przynieść w terminie do 2 marca do siedziby
Klubu Ekologicznego w Miejskim Domu Kultury w Działdowie.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy konkursu
Wskazówki do rozwiązania zadania
Wykorzystaj informacje z wszystkich podanych źródeł, czyli fotografii dołączonych do zadania.
Pamiętaj, by w ogłoszeniu znalazły się wiadomości o tym, kto organizuje konkurs, jakiej tematyki
mają dotyczyć prace, kto może wziąć udział w konkursie, a także w jakim terminie odbędzie się
konkurs i komu należy prace oddać. Pamiętaj o zastosowaniu słów, które zachęcą do wzięcia udziału
w konkursie, np. serdecznie zapraszamy. Takie zadanie mogą również spełniać czasowniki w formie
rozkazującej, np. weź udział itp.
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Tekst do zadań 110.–111.
Małgorzata Musierowicz jedna z najpopularniejszych
pisarek i ilustratorek dziecięco-młodzieżowych.
Twórczyni cyklów Jeżycjada i Bambolandia, a także
gawęd kulinarnych.
Emilia Kiereś autorka i tłumaczka książek dla dzieci
i młodzieży, ilustratorka, redaktorka. Córka pisarki
Małgorzaty Musierowicz. Zadebiutowała w 2010
fot. Bartłomiej Kiereś książką dla dzieci Srebrny dzwoneczek.
Źródło:http://www.qlturka.pl/czytelnia,literatura,rodzinny_duet__wywiad_z_malgorzata_musierowicz_i_emilia
_kieres__matka_i_corka,3810.html [dostęp w dniu 1.02.2015 r.].

Zadanie 110.
Zaproponuj tytuł, który można nadać zdjęciu Małgorzaty Musierowicz i Emilii Kiereś.
Przykładowa poprawna odpowiedź
Portret rodzinny; Matka i córka; Dwie polskie pisarki
Wskazówki do rozwiązania zadania
Kluczem do rozwiązania zadania jest uważna analiza zdjęcia i informacji zamieszczonych w ramce.
Dlatego przyjrzyj się dokładnie zdjęciu i pomyśl, jakie przedstawia relacje między pisarkami.
Sformułuj zwięzły i trafny tytuł, który można nadać fotografii.

Zadanie 111.
Działający w Twojej szkole Klub Przyjaciół Książki organizuje spotkanie z autorką
Jeżycjady. Napisz ogłoszenie, w którym zachęcisz innych uczniów do udziału w tym
wydarzeniu.
Przykładowa realizacja zadania
Koleżanki i Koledzy,
działający w naszej szkole Klub Przyjaciół Książki organizuje 9 maja spotkanie z Panią Małgorzatą
Musierowicz.
Przeczytamy fragmenty ulubionych powieści tej znanej autorki. Każdy otrzyma autograf
pisarki. Można będzie zadawać pytania. Czeka też na wszystkich książkowa niespodzianka. Początek
o godzinie 16.00 w szkolnej bibliotece.
Klubu Przyjaciół Książki
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj uważnie informacje zamieszczone w ramce, zastanów się, jak możesz je ciekawie
wykorzystać do napisania ogłoszenia. Przypomnij sobie, o czym powinieneś pisać w tej formie
użytkowej (Kto organizuje spotkanie? Z kim? Co się będzie działo? Kim są adresaci? Gdzie i kiedy
można przyjść?). Pomyśl o tym, jak zachęcić uczniów twojej szkoły do skorzystania z możliwości
poznania znanej autorki i jej twórczości. Pamiętaj o właściwym układzie graficznym ogłoszenia.
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Tekst do zadania 112.
Kornel Makuszyński
Przedziwny stwór przyrody
Potem drzwi otwarły się gwałtownie i obłąkanym pędem wpadł przez nie pies. Nie, to
zbyt wiele powiedziane! To nie był pies… […] Był to przedziwny stwór przyrody, której coś
musiało uderzyć na rozum w chwili stwarzania tej kreatury. Miał on cztery krótkie, krzywe
łapy i haniebnie kosmaty ogon, z czego można było sądzić, że to jednak pies. Gdyby posiadał
urzędowy rodowód, napisano by w nim: „syn jamnika i kanapy”. Kreatura pokryta była ostrą
sierścią dobrze urodzonej kozy, a oczy jej – mądre, sprytne, małe i wesołe – pożyczone były
od świni. Posiadała tylko jedno ucho całe i obwisłe, drugie bowiem było marną pozostałością
po jakiejś krwawej walce. Zwierzak ten na pierwsze spojrzenie, pomimo swej diabelskiej
urody, wyglądał sympatycznie. Długi, niski, śmiesznie kosmaty, a tak zabłocony, jak gdyby
brzuchem czyścił ulice, śmignął przez drzwi, obiegł pokój i zwinnym susem wskoczył na
fotel. Wybrał, oczywiście, stary, stylowy fotel, przepięknym pokryty materiałem. […]
– Rolly! Bądź łaskaw zejść…
Źródło: Kornel Makuszyński, Szaleństwa panny Ewy, Kraków 1981, s. 11–12.

Zadanie 112.
Korzystając z literackiego opisu psa, napisz ogłoszenie, jakie mogłaby ułożyć
właścicielka Rolly’ego, gdyby ten zaginął.
Przykładowe realizacje zadania
1.
Uwaga! Uwaga!
Ratujcie! Proszę, pomóżcie odnaleźć mego ukochanego pieska – Rolly’ego! Rolly to niski,
długi, kosmaty mieszaniec o ostrej sierści. Cecha szczególna – brak jednego ucha (to drugie obwisłe).
Mój pies jest sprytny, wesoły i garnie się do ludzi. Na pewno go poznacie i nie pomylicie z żadnym
innym psem – jest wyjątkowy.
Rolly zaginął w czwartek (24 lutego) około godziny 8.00 w okolicach Mostu Szczytnickego.
Uczciwego znalazcę proszę o wiadomość – tel. 888 777 555. Czeka nagroda!
2.
Zaginął pies!
W czwartek rano (około godziny 8.00) w okolicach Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu
zaginął pies. Wabi się Rolly. Jest to niski kundel, o krzywych łapach, kosmatej sierści. Łatwo go
rozpoznać po braku większej części jednego ucha. Pies jest wesoły, przyjacielski i ufny.
Proszę o pomoc w znalezieniu mego pupila. Czekam na wiadomość. Numer telefonu
888 777 555.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przeczytaj dokładnie tekst literacki. Zwróć uwagę na sposób budowania opisu psa – rolę środków
językowych (epitetów, porównań, przenośni). Kornel Makuszyński to mistrz dowcipnego opisywania
bohaterów. Pamiętaj, że ogłoszenie, które masz napisać, to nie tekst literacki, tylko krótki tekst
użytkowy, w którym najważniejsze są niezbędne informacje podane w sposób jasny, prosty.
Znajdź kilka cech psa, które pomogłyby go zidentyfikować, gdyby zaginął. Zwróć uwagę na cechy
szczególne, odróżniające go od innych przedstawicieli tego gatunku.
W ogłoszeniu o zgubie trzeba też określić miejsce i czas, kiedy stratę się poniosło. Należy też podać
jakiś kontakt (na pewno nie dokładny adres!!!) do siebie, aby ewentualny znalazca mógł przekazać
ważne informacje. W takim ogłoszeniu możesz też próbować wpłynąć na emocje odbiorcy, np.
pokazać, jak bardzo zależy ci na odnalezieniu zguby. Możesz użyć wykrzykników. Pamiętaj o formie
graficznej ogłoszenia, np. o przykuwającym uwagę nagłówku.
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Zadanie 113.
Napisz ogłoszenie o zebraniu zespołu uczniów, którzy mają przygotować bal
szóstoklasisty na pożegnanie szkoły.
Przykładowe realizacje zadania
1.
Jeśli nie jest Ci obojętne to, jak zakończy się Twoja przygoda w naszej Szkole, przyjdź na
zebranie organizacyjne zespołu przygotowującego bal szóstoklasistów w czerwcu tego roku. Pierwsze
spotkanie odbędzie się w środę 25 lutego 2015 roku na przerwie obiadowej (początek 12.30) w sali
numer 50.
Wspólnie możemy zorganizować wspaniałą zabawę.
Jan Kowalski
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu
2.
Zebranie organizacyjne grupy przygotowującej czerwcowy bal pożegnalny dla tegorocznych
szóstoklasistów odbędzie się w czwartek (26 lutego 2015 roku), o godzinie 12.30 w sali Samorządu
Uczniowskiego (s. 37 – II piętro).
Chcesz się dobrze bawić, przyjdź i pomóż!
Jan Kowalski
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu
Wskazówki do rozwiązania zadania
Przed napisaniem ogłoszenia powinieneś zastanowić się, czego ono ma dotyczyć. Trochę inaczej pisze
się ogłoszenie o zgubie, inaczej − o sprzedaży jakiegoś przedmiotu. To zadanie wymaga napisania
ogłoszenia zawiadamiającego o wydarzeniu w szkole. Ważne, żeby z ogłoszenia wynikało, do kogo je
kierujesz i jaką wiadomość chcesz przekazać. Pamiętaj o informacjach, które adresatom ogłoszenia są
niezbędne (np. temat, czas i miejsce spotkania, dane kontaktowe). Możesz także próbować wpływać
na emocje czytających twoje ogłoszenie (np. wyrażać prośbę, zachęcać do działania).

Zadanie 114.
Wyobraź sobie, że uczestniczysz w spotkaniu z autorem swoich ulubionych książek.
Sformułuj i zapisz dwa pytania, które chciałbyś/chciałabyś mu zadać.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
Czym zajmuje się Pan oprócz pisania książek?
Ile czasu zajmuje Panu pisanie?
Co stanie się z serią książek o Feliksie, Necie i Nice, kiedy bohaterowie staną się dorośli?
Co trzeba zrobić, aby zostać dobrym pisarzem?
Wskazówki do rozwiązania zadania
Polecenie zakłada, że masz jakiegoś ulubionego autora lub autorkę książek. Podczas spotkania możesz
zadać dwa pytania, które umożliwią ci lepsze poznanie twórczości, życia prywatnego i upodobań
pisarza lub pisarki.. Może to być twórca polski lub zagraniczny, na przykład Rafał Kosik, autor serii
o przygodach Feliksa, Neta i Niki, czy Joanne Rowling, twórczyni Harry’ego Pottera. Zadając
pytania, musimy pamiętać, że nie powinno się pytać o cokolwiek, lecz o sprawy konkretne, odnoszące
się do pracy i zainteresowań osoby, która została wskazana w poleceniu. Jeśli spotykamy się z twórcą,
to pytamy go o książki, które napisał i o wszystko inne, co dotyczy jego twórczości.
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Zadanie 115.
Na stadionie miejskim w Lubsku jest organizowany finał okręgowych zawodów
lekkoatletycznych. W imieniu organizatorów napisz zaproszenie na trybuny dla znanego
sportowca Jana Kowalskiego.
Przykładowa realizacja zadania
Serdecznie zapraszamy Szanownego Pana Jana Kowalskiego na finał Okręgowych Mistrzostw
Lekkoatletycznych. Zawody odbędą się na stadionie miejskim 14 kwietnia 2015 roku. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
Wśród sportowców ubiegających się o tytuł mistrza okręgu są lekkoatleci z lubskiego klubu „Start”, w którym
rozpoczynał Pan swoją karierę.
Będziemy zaszczyceni, jeśli zechce Pan obserwować przebieg ich zmagań z honorowej trybuny.
Zarząd Klubu „Start”
Wskazówki do rozwiązania zadania
Zaproszenie to krótka, rzeczowa forma. Nie zapominaj, że Twoja wypowiedź musi zawierać
konkretne informacje: kto przez kogo został zaproszony, na jakie wydarzenie, kiedy i gdzie będzie
ono miało miejsce. Niektóre dane znajdziesz w poleceniu. Przeczytaj uważnie te dwa zdania. Zauważ,
że adresat twojej wypowiedzi to Jan Kowalski, który jest znanym sportowcem. Masz go zaprosić na
finał okręgowych mistrzostw lekkoatletycznych jako honorowego gościa na trybunach, a nie do
udziału w zawodach. W poleceniu podano, gdzie odbędzie się ta impreza, ale nie wskazano ani jej
daty, ani godziny jej rozpoczęcia. Powinieneś je sam ustalić, ponieważ nie możesz pominąć tych
informacji. Pamiętaj, że zapraszasz w imieniu organizatorów, zatem zakończ swoją wypowiedź
stosownym podpisem.
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Tekst do zadania 116.

Źródło: www.muzeumhistoriikielc.pl/ [dostęp w dniu 1.02.2015 r.].

Zadanie 116.
W imieniu dyrektora muzeum napisz zaproszenie dla pana Jana Kowalskiego
na otwarcie wystawy zapowiadanej przez podany plakat.
Przykładowa realizacja zadania
Mam zaszczyt zaprosić Szanownego Pana Jana Kowalskiego na uroczystość otwarcia
wystawy starych zdjęć pt. „Jędrzejów i jego mieszkańcy na dawnej fotografii”, która rozpocznie się
23 stycznia o godz. 18.00 w Muzeum Historii Kielc w Kielcach przy ul. Świętego Leonarda 4.
Wystawa będzie czynna do 3 maja 2015 roku.
W imieniu organizatorów
dyrektor muzeum Tadeusz Kozłowski
Wskazówki do rozwiązania zadania
Po co pisać zaproszenie? Po to, żeby zachęcić zapraszaną osobę do wzięcia udziału w wydarzeniu,
na które się ją zaprasza. Pisząc zaproszenie, musisz zatem dostarczyć jego adresatowi wszystkich
niezbędnych informacji o miejscu, czasie, celu i charakterze tego wydarzenia. Wszystkie te
informacje znajdziesz na załączonej ilustracji, a adresata wskazano w poleceniu. Tytuł umieszczony
w centrum plakatu – jakby w soczewce obiektywu – wskazuje, że wydarzeniem, na które
powinieneś zaprosić pana Jana Kowalskiego, jest wystawa starych zdjęć mieszkańców Jędrzejowa.
Miejsce, w którym je można obejrzeć, wskazano w lewym dolnym rogu plakatu wraz z dokładnym
adresem. Powinieneś podać go w zaproszeniu. Z plakatu odczytasz też, w jakim okresie będzie
prezentowana wystawa. Jeśli przypomnisz sobie, że otwarcie ma zawsze miejsce pierwszego dnia,
wystarczy, że wyobrazisz sobie godzinę rozpoczęcia tej uroczystości. Pamiętaj o odpowiednich
formułach grzecznościowych w zwrotach do adresata. Staraj się nie popełnić żadnych błędów
w zapisie – w zaproszeniu po prostu nie wypada. Nie zapomnij też podpisać swojego tekstu zgodnie
z poleceniem: jako dyrektor muzeum lub ktoś występujący w jego imieniu.
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6. Wykaz umiejętności
sprawdzanych zadaniami

ogólnych

i

szczegółowych

Zadanie1.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.4) Uczeń rozpoznaje w tekście formy czasów – rozumie ich funkcje
w wypowiedzi.

Zadanie 2.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.2) Uczeń określa temat i główną myśl tekstu.

Zadanie 3.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 4.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 5.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.8) Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi.

Zadanie 6.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 7.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.3) Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy
(rzeczownik).
3.1) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
w wypowiedziach (okolicznik).

Zadanie 8.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.
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Zadanie 9.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 10.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 11.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zadanie12.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 13.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.1) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
w wypowiedziach (dopełnienie).
3.4) Uczeń rozpoznaje formy przypadków.

Zadanie 14.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.4) Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki,
reklamowy.

Zadanie 15.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
(ukryte).

Zadanie 16.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 17.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
(ukryte).
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Zadanie 18.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.2) Uczeń rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone – i rozumie ich
funkcje.

Zadanie 19.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.4) Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków i rodzajów gramatycznych.

Zadanie 20.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.3) Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora,
czytelnika, słuchacza).
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
(ukryte).

Zadanie 21.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zadanie 22.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.8) Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi.

Zadanie 23.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.4) Uczeń rozpoznaje w tekście formy osób – rozumie ich funkcje
w wypowiedzi.

Zadanie 24.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zadanie 25.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.2) Uczeń określa temat i główną myśl tekstu.
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zadanie 26.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
1.2) Uczeń określa temat i główną myśl tekstu.
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Zadanie 27.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 28.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 29.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
1.8) Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi.

Zadanie 30.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
3.1) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
w wypowiedziach (podmiot, dopełnienie).
3.4) Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków.

Zadanie 31.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji
1.4) Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki.

Zadanie 32.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost.

Zadanie 33.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio.

Zadanie 34.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 35.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

98 Sprawdzian w klasie VI. Język polski. Zbiór zadań

Zadanie 36.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio.
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 37.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 38.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
(ukryte).
2. Uczeń korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego.

Zadanie 39.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 40.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 41.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.4) Uczeń rozpoznaje w tekście literackim porównanie.

Zadanie 42.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I. 3.1) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
w wypowiedziach (podmiot, dopełnienie, okolicznik).
II. 2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.

Zadanie 43.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.4) Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię,
wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role.

Zadanie 44.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.
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Zadanie 45.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.
II.3.4) Uczeń rozpoznaje w tekście formy osób.

Zadanie 46.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 47.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.9) Uczeń omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia.

Zadanie 48.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 49.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.4) Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, wyraz
dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role.

Zadanie 50.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 51.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 52.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 53.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.
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Zadanie 54.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.3.1) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
w wypowiedziach (okolicznik).
II.3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 55.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 56.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym.

Zadanie 57.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym.

Zadanie 58.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.
4. Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty
kultury.

Zadanie 59.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 60.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.11) Uczeń identyfikuje powieść.

Zadanie 61.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 62.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.4) Uczeń rozpoznaje w tekście literackim przenośnię.
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Zadanie 63.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 64.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 65.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 66.
Wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Wymagania szczegółowe 1.7) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte).

Zadanie 67.
Wymagania ogólne
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
Wymagania szczegółowe 2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 68.
Wymagania ogólne
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
Wymagania szczegółowe 2.4) Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię.

Zadanie 69.
Wymagania ogólne
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
Wymagania szczegółowe 2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 70.
Wymagania ogólne
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
Wymagania szczegółowe 2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 71.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.
II.2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.
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Zadanie 72.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.3.5) Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się
(gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała).
II.2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 73.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 74.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 75.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
1.9) Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście.

Zadanie 76.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.3) Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy.

Zadanie 77.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 78.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 79.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.10) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.

Zadanie 80.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.3) Uczeń odróżnia realizm od fantastyki.
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Zadanie 81.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.1) Uczeń dostrzega swoistość artystyczną dzieła.

Zadanie 82.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
3.2) Uczeń rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte,
pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań –
i rozumie ich funkcje.

Zadanie 83.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
I.3.5) Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się
(gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała).
II.3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 84.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
2.11) Uczeń identyfikuje bajkę.

Zadanie 85.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
3.5) Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się
(gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała).

Zadanie 86.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadanie 87.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury
3.1) Uczeń odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym.

Zadania 88.–108.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

III. Tworzenie wypowiedzi
1.1) Uczeń tworzy spójne teksty związane z otaczającą rzeczywistością
i poznanymi tekstami kultury.
1.2) Uczeń dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji
komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu.
1.5) Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych:
opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane
z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), list oficjalny, proste
sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci,
przedmiotu, krajobrazu.
(I etap edukacyjny: 3a) Uczeń tworzy wypowiedzi w formie pisemnej: list
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prywatny.)
1.6) Uczeń stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ
graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela
akapity).
2.1) Uczeń rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania.
2.3) Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.
2.5) Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym.
2.6) Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych.
2.7) Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym
etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła
i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne).

Zadania 109.–116.
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe

III. Tworzenie wypowiedzi
1.1) Uczeń tworzy spójne teksty związane z otaczającą rzeczywistością
i poznanymi tekstami kultury.
1.2) Uczeń dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji
komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu.
1.5) Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych:
ogłoszenie, zaproszenie, prosta notatka.

