
 

Fonetyka. Przypomnienie wiadomości 

1. Np. Głoska to najmniejszy niepodzielny element językowy, który można wyodrębnić 

w wyrazie. Litera to graficzny znak głoski.  

LUB 

Głoska jest wypowiadana i słyszana, a litera to jej graficzny zapis. 

2. Londyn (34 głoski) 

3. zeszyt, ciekawość, dziennie, dźwięk, szczegółowy, uśmiech  

4. ŚATKURODYWZEMOJIHEAPIGSĘFNAŃORĄTHUB 

5.  

Wyrazy, w których i pełni funkcję 

tylko samogłoski tylko zmiękczenia samogłoski i zmiękczenia 

ideał 

iloraz 

idol 

przyjaciel 

uczucie 

młodzież 

wyniki 

licealista 

rodzina 

 

7. Np.  

bazia – baza 

danie – dane 

siali – sali 

piasek –pasek 

siennik – sennik, kocie – koce 

8. Np. 

nuda – nuta 

prać – brać 

smoczy – zmoczy 

cień – dzień 

każe – gaże 

miedź – mieć 

9. głoski ustne oraz głoski nosowe 

Np. Ja rysuję to, co rysuje Ola. 

10. W tym roku może pojadę nad morze. 

Na parkingu stoi grat, pada na niego wielki grad. 

Niejedno stworzenie boże mieszka w tym wielkim borze. 



 

Patykiem mażę w kałuży i o Mazurach marzę. 

W galerii wisi kolaż – są na nim biegacz i kolarz. 

Homofon – wyraz o identycznym brzmieniu jak inny, ale innym zapisie i znaczeniu. 

 

Upodobnienia i uproszczenia fonetyczne 

1. jakby [jagby] – udźwięcznienie 

twardy [tfardy] – ubezdźwięcznienie 

2. ważki – sz 

przystań – sz 

kwaśny – f 

gąbka – p 

3. (cz / dż) liczba  

(rz / sz) krzak  

(ś / ź) prośba 

(k / g) także  

(t / d) kładka  

(s / z) rozpacz 

4.  

Wyraz Rodzaj upodobnienia Kierunek upodobnienia 

szybka ubezdźwięcznienie wsteczne 

zakładka ubezdźwięcznienie wsteczne 

przywiezie ubezdźwięcznienie postępowe 

choćby udźwięcznienie wsteczne 

jednakże udźwięcznienie wsteczne 

 

5. akwarium – ubezdźwięcznienie wsteczne 

ławka – ubezdźwięcznienie wsteczne 

probówka – ubezdźwięcznienie wsteczne 

krzesło – ubezdźwięcznienie postępowe 

książka – ubezdźwięcznienie wsteczne 

*7.  

50 – pięćdziesiąt [pidziesiont] 

600 – sześćset [szejset] 



 

8. Np. Poprawna wymowa liczebnika piętnaście to wymowa bez zaznaczania samogłoski 

nosowej. Zazwyczaj mówi się [pjetnaście], a nie [pjentnaście]. Mirosław Bańko uważa, że ten 

drugi wariant, chociaż zgodny z normą, jest pedantyczny, a w słownikach poprawnej 

polszczyzny określony nawet jako błąd. 

9. Alicja mieszka na ulicy Warszawskiej. [warszaskiej] 

Królewski orszak kroczył ulicami Starego Miasta. [króleski] 

Jeden z filozofów uważał, że człowiek jest trzciną myślącą. [czciną] 

Byłem pierwszy – inni nie mieli najmniejszych szans. [pierszy] 

Obserwując twoje postępowanie, jestem przekonana, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

10. Np. Pod oknem mamy garaż, przed którym rośnie dąb. 

Pieniądz robi pieniądz. 

W skład drużyny weszły uczennice z różnych klas. 

11. A. wschód, zachód, sposób, przecież 

B. Np. także – udźwięcznienie wsteczne, przejęli – ubezdźwięcznienie postępowe 

C. pierwszymi, dłuższy, najwyższego 

 

Akcent wyrazowy 

1. Akcent wyrazowy polega na silniejszym/głośniejszym wymówieniu sylaby. Pozwala on 

odbiorcy wyróżnić w wypowiedzi poszczególne słowa i sygnalizuje zbliżającą się granicę 

wyrazu. W języku polskim akcent wyrazowy jest stały, najczęściej pada na drugą sylabę od 

końca, np. przekazać, dyskusja, drogowy, dwadzieścia. 

2. Trening czyni mistrza. 

Kropla drąży skałę. 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

3.  

Wyrazy, w których akcent pada na 

drugą sylabę od końca trzecią sylabę od końca czwartą sylabę od końca 

umyka 

dotyka 

zanika 

edytowali 

grafika 

dziewięciuset 

matematyka 

osiemset 

wygraliśmy 

ucieszylibyście 

napisalibyśmy 

zaakceptowałybyście 

 



 

*4.  

1. polityka 

2. estetyka 

3. fonetyka 

4. genetyka 

5. retoryka 

6. botanika 

7. polemika 

Hasło: pangram 

5. Powinniśmy akcentować liceum (z akcentem na przedostatniej sylabie) i do wyboru idea 

lub idea. (Mirosław Bańko) 

6. podejść (1. os. lm., r.nm-os., cz. przeszły) – podeszłyśmy

wyjąć (2. os. lm., r.m.-os., cz. przeszły) – wyjęłyśmy 

odpocząć (1. os. lp., r.m., tryb przypuszczający) – odpocząłbym 

pomieszać (2. os. lp., r.ż., tryb przypuszczający) – pomieszałabyś 

policzyć (3. os. lp., r.m., tryb przypuszczający) – policzyłby 

przygotować (3. os. lm., r.nm.-os., tryb przypuszczający) – przygotowałyby 

sprawdzić (1. os. lm., r.m.-os., tryb przypuszczający) – sprawdzilibyśmy 

spróbować (2. os. lm., r.nm.-os., tryb przypuszczający) – spróbowałybyście 

7. Np. Gdyby internet nie istniał, mielibyśmy więcej czasu na bezpośrednie spotkania. 

Umawialibyśmy się na wspólne granie w planszówki. Jeździlibyśmy rowerami po okolicy. 

8. Np. Poprawne akcentowanie wyrazów świadczy o użytkowniku. Potwierdza, że jest to 

osoba dobrze wykształcona i świadoma tego, co mówi i w jaki sposób to robi. 

9. Np. 

– Pora na zastrzyk. 

– Przeczuwałem to. Będzie bolało? 

– Skądże znowu! Pośpieszę się i nawet pan nie poczuje. 

 

– Co może mi pan polecić? 

– Dziś daniem dnia jest udziec cielęcy, który piekł się w piecu opalanym drewnem. 

– Poproszę go. A do tego ryż i warzywa na parze. 

 

 



 

Czasownik. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości 

1.  

Czasownik 

Co nazywa? czynności i stany 

Na jakie pytania odpowiada? co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest 

stanie? 

Przez co się odmienia? osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby 

W jakiej może występować stronie? czynnej i biernej 

Jaki może być aspekt? dokonany, niedokonany 

Jakie przybiera formy? osobowe i nieosobowe 

 

2. Postąpiłeś nieodpowiedzialnie! (2. os. lp. r.m., cz. przeszły) 

Ala dzisiaj będzie uczestniczyła w zawodach pływackich. (3. os. lp. r.ż., cz. przyszły) 

3. A.

Formy osobowe czasownika Formy nieosobowe czasownika 

jestem 

opuszczam 

znalazłem się 

działać 

prześwidrować 

przerwać 

 

B. 

zapadła – 3. os. lp. cz. przeszły r.ż. 

musiałem – 1. os. lp. cz. przeszły r.m. 

opuszcza – 3. os. lp. cz. teraźniejszy 

lubię – 1. os. lp. cz. teraźniejszy 

poczekam – 1. os. lp. cz. przyszły 

wzejdzie – 3. os. lp. cz. przyszły 

przystąpię – 1. os. lp. cz. przyszły 

bierze się – 3. os. lp. cz. teraźniejszy 

sięga – 3. os. lp. cz. teraźniejszy 

4. Wczoraj przemalowałyśmy pokój. Najpierw włożyłyśmy ubrania ochronne, później 

opróżniłyśmy pomieszczenie i okleiłyśmy taśmą drzwi oraz okna. Wreszcie wniosłyśmy farbę 



 

i pędzle. Włączyłyśmy ulubioną muzykę. Zaczęłyśmy od sufitu, później zabrałyśmy się za 

ściany. Po kilku godzinach z satysfakcją obejrzałyśmy efekty naszej pracy. 

5. Kiedy odrobię lekcje, (pójść – aspekt dokonany) pójdę do biblioteki. 

W niedzielę Adam (uczyć się – aspekt niedokonany) będzie się uczył do sprawdzianu 

z biologii. 

(Zadzwonić – aspekt dokonany) Zadzwonię do ciebie wieczorem.  

W przyszłym roku Ewa i Piotr (chodzić – aspekt niedokonany) będą chodzić do tej samej 

klasy. 

Mieszkamy w mieście, ale już niedługo (wyjechać – aspekt dokonany) wyjedziemy na wieś.  

Jutro o tej porze moja mama (lecieć – aspekt niedokonany) będzie leciała do Japonii. 

6. Np. 

Instrukcja z użyciem czasowników w bezokoliczniku  

Osolić 1 l wody i ją zagotować. Do wrzątku dodać makaron. Gotować 6–9 minut. Zdjąć 

garnek z ognia i przecedzić makaron. Polać go zimną wodą. 

 

Instrukcja z użyciem czasowników w trybie rozkazującym 

Osól 1 l wody i ją zagotuj. Do wrzątku dodaj makaron. Gotuj 6–9 minut. Zdejmij garnek 

z ognia i przecedź makaron. Polej go zimną wodą. 

 

Instrukcja z użyciem czasowników w 1 os. lp. cz. teraźniejszego 

Wlewam do garnka 1 l wody i ją solę. Do wrzątku dodaję makaron. Gotuję 6–9 minut. 

Zdejmuję garnek z ognia i przecedzam makaron. Polewam go zimną wodą. 

7. Cała nasza klasa (chcieć) chciałaby w tym roku wybrać się na wycieczkę do Krakowa. 

(Zwiedzić) Zwiedzilibyśmy Wawel i Rynek Główny z Sukiennicami. Magda, która była kiedyś 

w Krakowie, powiedziała, że (obejrzeć) obejrzałaby jeszcze raz ołtarz Wita Stwosza 

w kościele Mariackim. Z kolei Janek (pojechać) pojechałby na krakowski Kazimierz. Myślę, 

że (móc) moglibyśmy również zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce.

8. A. 

Czasowniki przechodnie Czasowniki nieprzechodnie 

ogląda, maluje, psuje, kąpie, sprząta, kupuje, 

piecze 

marzy, myśli, śpi, jedzie, pomaga, 

przeszkadza, cieszy 

 

B. jest oglądanym jest malowany, jest psuty, jest kąpany, jest kupowany, jest pieczony 



 

Np. Pokój jest malowany przez Jarka i jego rodziców. Lodówka została kupiona w sklepie 

internetowym. 

9. Koszykarze rozegrali pasjonujący mecz.  

Pasjonujący mecz został rozegrany przez koszykarzy.

Zawodnicy byli dopingowani przez kibiców. 

Kibice dopingowali zawodników. 

Trener dobrze przygotował drużynę do rozgrywek w tym sezonie.  

Drużyna została dobrze przygotowana do rozgrywek w tym sezonie. 

Kibice byli usatysfakcjonowani wynikiem meczu. 

Wynik meczu usatysfakcjonował kibiców. 

10. Domy otaczają drzewa.  

Dom był otoczony przez drzewa.

Smartfony zastąpiły telefony stacjonarne. 

Telefony stacjonarne zostały zastąpione przez smartfony. 

Decyzje przełożonych wywołały przemiany w organizacji. 

Przemiany w organizacji zostały wywołane przez decyzje przełożonych. 

Zmiany w funkcjonowaniu serwisu spowodowały protesty użytkowników.  

Zmiany w funkcjonowaniu serwisu zostały spowodowane przez protesty użytkowników. 

Działanie władz zainicjowało wyjście z kryzysu. 

Wyjście z kryzysu zostało zainicjowane przez działanie władz. 

11. 

1. zastrzec 

2. wziąć 

3. lubić 

4. nienawidzić 

5. wyłączyć 

6. zmieść 

Hasło: znalazłem – znaleźć 

12. (Wziąć, 1. os. lp., r.m., czas przeszły) Wziąłem sobie do serca to, co powiedziałaś. 

Nie (wyłączać, 2. os. lp., tryb rozkazujący) wyłączaj telewizora, oglądam ten program.  

Jestem pewien, że moi uczniowie (umieć, 3. os. lm., czas teraźniejszy) umieją odmieniać 

czasowniki.  

Nie (przekonywać, 3. os. lm., czas teraźniejszy) przekonują mnie twoje argumenty. 



 

13. przyjąć – (1. os. lp., r.ż., tryb przypuszczający) przyjęłabym, (2. os. lp., r.m., tryb 

przypuszczający) przyjąłbyś 

Np. Przyjęłabym tę nagrodę. 

Przyjąłbyś te przeprosiny 

wymknąć się – (3. os. lp., r.n., tryb przypuszczający) wymknęłoby się, (3. os. lm., cz. przyszły) 

wymkną się 

Np. Prawie wymknęłoby ci się. 

Stąd na pewno się nie wymkną. 

14. Sąd (czas przyszły) ukarze winnego. 

Chciałabym zrobić zdjęcie, które (czas przyszły) ukaże piękno tej okolicy.  

Próbowałam (bezokolicznik) go od tej decyzji, ale nie chciał mnie słuchać.  

Wieczorem muszę (bezokolicznik) na dworzec mojego brata, który jedzie na kolonie. 

15. (Przekonywać – 1. os. lp., cz. teraźniejszy) Przekonuję się do tej akcji.  

Od tygodnia (kupować – 3. os. lm., r. nm.-os., cz. przeszły) kupowały tutaj.  

Jestem chora i (ssać – 1.os. l.p., cz. teraźniejszy) ssę tabletkę na gardło. 

16. Np. myśl, sądzę, uważam 

Myślę, że pomysł Tomka był dobry. 

Sądzę, że mylił się tylko w jednej kwestii. 

Uważam, że to zamieszanie było niepotrzebne. 

 

Imiesłowy 

1. Imiesłowy przymiotnikowe: czynne, np. śpiewająca, tańczący, biegające; bierne: np. 

zdziwiony, spóźnione, zamknięty 

Imiesłowy przysłówkowe: współczesne, np. jadąc; uprzednie, np. wjechawszy 

2. Słyszałaś wczoraj o uciekającym przestępcy, który ukrywszy się w sklepie spożywczym, 

przesiedział tam do rana, podjadając słodycze? 

Czy został złapany? 

uciekającym od uciekać 

ukrywszy od ukrywać 

podjadając od podjadać 

 

 

 



 

3.  

Czasownik 
Imiesłów przymiotnikowy 

czynny 

Imiesłów przymiotnikowy 

bierny 

śledzić śledzący śledzony 

czytać czytający czytany 

uwielbiać uwielbiający uwielbiany 

 

4. wystarczających – D. lm. r.m.-os. 

niewystarczających – D. lm. r.nm.-os. 

widzianym – N. lm. r.m. 

patrzący – M. lp. r.m. 

zamarznięte – B. lp. r.m. 

5. O zmianach dokonujących (Ms. lm. r.nm.-os.) się na naszych oczach. 

Co z obowiązującymi (N. lm. r.m.-os.) przepisami? 

Bez przekonujących (D. lm. r.m.-os.) argumentów 

Produkty oddziałujące (B. lm. r.m.-os.) na środowisko 

6. Główna bohaterka – Achaja – jest księżniczką, która żyje w świecie pełnym magii.  

Główna bohaterka – Achaja – jest księżniczką żyjącą w świecie pełnym magii. 

Ilustracje, które wykonał Piotr Cieśliński, znajdują się na okładkach wszystkich tomów.  

Ilustracje wykonane przez Piotra Cieślińskiego znajdują się na okładkach wszystkich tomów. 

Autorem ilustracji, które zamieściliśmy wewnątrz książki, jest Dominik Brońka. 

Autorem ilustracji zamieszczonych wewnątrz książki jest Dominik Brońka. 

7. zdjęcia w kolejności: Terry Pratchett, Andrzej Sapkowski, Ray Bradbury 

8. Rodzice tłumili śmiech, zasłaniając usta dłońmi. 

Usłyszawszy zbliżające się kroki, Karolina zaczęła wołać o pomoc. 

Zgubiwszy się w lesie, poczuliśmy lęk. 

Wędrowaliśmy po plaży, brodząc w miękkim piasku. 

9. (Nauczyć się) Nauczywszy na pamięć wiersza, zgłosił się do konkursu recytatorskiego.  

(Patrzeć) Patrząc przez okno, podziwiali kwitnące drzewa.  

(Myśleć) Myśląc o córce zdającej dziś egzamin, czuł spokój.  

(Wsiąść) Wsiadłszy do auta, uruchomiła silnik.  

(Opowiadać) Opowiadając ciekawe historie, dotarli do schroniska.  

(Zauważyć) Zauważywszy przejście dla pieszych, zatrzymał rower. 



 

10. zapisawszy, akceptując, jedząc, dotarłszy, emanując, lecąc 

Hasło: Zajdel 

11. Np. Zakochany Szekspir – imiesłów przymiotnikowy bierny 

Tańczący z wilkami – imiesłów przymiotnikowy czynny 

Bruce wszechmogący – imiesłów przymiotnikowy czynny 

12. subiektywne wypowiedzi uczniów 

13. Imiesłowowe równoważniki zdania często stosuje się, aby wskazać relacje czasowe 

między czynnościami. (C) 

14. Leżał i rozmyślał o niezwykłych podróżach.  

Nauczyciel sprawdził wszystkie prace klasowe, a potem wyszedł z sali. 

Dzieci pożegnały się, a następnie pojechały na wycieczkę. 

Zmieniał zepsute koło i ubrudził sobie spodnie. 

Zjadł drugie śniadanie, po czym posprzątał. 

Rozmawiał z Magdą i czuł się dziwnie skrępowany. 

Mateusz namalował portret koleżanki i poczuł dumę. 

Otworzył drzwi i pędem wybiegł z sali. 

15. Np. 

(czynność wcześniejsza niż ta, która została wyrażona w drugim zdaniu) Umywszy się, 

poszedł spać.  

(czynności równoczesne) Słuchając muzyki, odrabiała lekcje.  

Imiesłowowy równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym współczesnym wskazuje 

na czynność równoczesną z czynnością wyrażoną orzeczeniem w drugim zdaniu.  

Imiesłowowy równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym uprzednim wskazuje na 

czynność wcześniejszą niż ta, która została wyrażona orzeczeniem drugiego zdania. 

16. 

 Natalia, gdy wróciła ze sklepu, upiekła ciasto marchewkowe.  

 Przestraszyłem się, kiedy usłyszałem pukanie do drzwi.  

 Gdy wracał z treningu, zaczął padać deszcz.  

 Kiedy weszliśmy na strych, coś się poruszyło za komodą.  

 Gdy się schyliłem, to uciekło.  

 Marta gotowała obiad i wesoło nuciła piosenkę.  

 Gdy zjedliśmy obiad, rodzice pojechali w odwiedziny do dziadków.  

 Czekał na egzamin i nerwowo przebierał nogami. 



 

 

Natalia, wróciwszy ze sklepu, upiekła ciasto marchewkowe. 

Przestraszyłem się, słysząc pukanie do drzwi. 

Marta, gotując obiad, wesoło nuciła piosenkę. 

Czekając na egzamin, nerwowo przebierał nogami. 

*17. Np. 

Wszedłszy na szczyt, himalaista poczuł się szczęśliwy. Ocierając pot z czoła, rozglądał się 

wokół.  

Zauważywszy zgubę, dziewczyna gwałtownie szarpnęła lejce. Koń hamując, stracił 

równowagę. 

 

Zdanie złożone. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości 

1. W zdaniu złożonym występują co najmniej dwa/trzy orzeczenia.  

Wypowiedzenie złożone współrzędnie to zdanie złożone, w którym wypowiedzenia składowe 

wzajemnie się uzupełniają i żadne z nich nie określa drugiego / jedno z wypowiedzeń jest 

nadrzędne wobec pozostałych.  

W wypowiedzeniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych uzupełnia lub rozwija 

treść zdania nadrzędnego / powtarza informację zawartą w innym zdaniu. 

2. Np. Drużyna czerwonych właśnie strzeliła gola i to ją zbliża do zwycięstwa. Żółci załamali 

się po stracie bramki, ale szybko nastąpiła mobilizacja. Postanowili walczyć do końca, więc 

musieli wziąć się w garść. 

3. Mam zepsuty rower, więc do pracy pojechałem tramwajem.  

Wieczorem poczytam książkę lub wybiorę zdjęcia do albumu.  

Jestem zmęczony, ale muszę popracować.  

Zjem kanapkę oraz napiję się herbaty.  

Lubię sztukę współczesną, a także doceniam malarstwo renesansowe. 

4. Patryk powoli wszedł do sali i rozejrzał się dokładnie. 

wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne 

Marcel narzekał ostatnio na złe samopoczucie, dlatego poszedł do lekarza. 

wypowiedzenie złożone współrzędnie wynikowe 

Ania będzie uczyła się w pobliskim liceum ogólnokształcącym lub wyjedzie do szkoły za 

granicę.  

wypowiedzenie złożone współrzędnie rozłączne 



 

Piotr zastanawia się nad pójściem do szkoły artystycznej, natomiast jego dziewczyna chce 

kontynuować naukę w technikum gastronomicznym. 

wypowiedzenie złożone współrzędnie przeciwstawne 

Podziękowaliśmy naszej nauczycielce oraz wręczyliśmy jej kwiaty. 

wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne 

5. Sentencja Schopenhauera – spójnik a, zdanie złożone współrzędnie łączne 

Sentencja Kartezjusza – spójnik więc, zdanie złożone współrzędnie wynikowe 

6. Np. Marta weszła do pokoju i stanęła zdumiona. Zapomniała o swoich urodzinach, ale jej 

przyjaciele pamiętali. Przygotowali przyjęcie niespodziankę, lecz nie byli pewni reakcji 

Marty. Dziewczyna była zachwycona, więc podziękowała wszystkim. 

*7. Np. Naukowców od dawna ciekawi zależność między Słońcem a klimatem, dlatego od 

170 lat prowadzone są obserwacje tej gwiazdy. Amerykańscy astronomowie obserwowali 

cykle słoneczne i na ich podstawie wysnuli hipotezę o ochłodzeniu klimatu już w 2016 roku. 

8.  

wypowiedzenie złożone współrzędnie łączne 

Np. Interesują mnie loty balonem i fascynują szybowce. 

wypowiedzenie złożone współrzędnie rozłączne 

Np. Skoczę ze spadochronem lub polecę  

 

wypowiedzenie złożone współrzędnie przeciwstawne 

Np. Ćwiczę na siłowni, jednak nie lubię tego. 

 

wypowiedzenie złożone współrzędnie wynikowe 

Np. Trenuję trzy razy w tygodniu, więc mam szanse wygrać. 

9. Hasło: Ben 

Np. Ben zrezygnował z bycia Jedi, ponieważ uwierzył Snoke’owi. 

10. Np. Na fotografii ukazano ścianę, na której są widoczne postacie różnej wielkości. 

Malowidło jest kolorowe i cechuje je dynamika. Żywe barwy przykuwają wzrok, dzięki 

czemu spacer chodnikiem staje się ciekawym przeżyciem. 

11. Od koleżanki pożyczyłem książkę, która miała ostatnio świetne recenzje. 

Zawsze udzielam odpowiedzi dzieciom, które są ciekawe świata. 

Spotkałem koleżankę w kawiarni, w której można zjeść pyszne eklery. 



 

Pożyczyłem zeszyt koledze, który z powodu choroby nie był obecny na ostatniej lekcji. 

Wysłałem e-mai wujkowi, za którym bardzo tęskni. 

12. DDPP 

13. czy, że, dlaczego 

Hasło: Lec 

14. Np. 

– Nie wiem, co mogło się stać. 

– Zastanawiam się, czy restart pomoże. 

15. Sentencja św. Augustyna – zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe miejsca

Sentencja Kleobulosa z Lindos – zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe czasu 

Sentencja Fryderyka Nietzschego – zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe warunku 

16.  

 1 

  gdzie? 

     2 

zd. złożone z podrzędnym okolicznikowym miejsca 

 

  1 

  w jakim celu? 

 2 

zd. złożone z podrzędnym okolicznikowym celu 

 1 

  w jaki sposób? 

     2 

zd. złożone z podrzędnym okolicznikowym sposobu 

17. Mimo, że padał deszcz, wybraliśmy się na spacer. 

Nie poszliśmy nad rzekę, ponieważ wiał silny wiatr. 

Jeżeli przyznasz się do winy, nie zostaniesz ukarany. 

Kiedy Magda obejrzała film, położyła sie spać. 

Nie przeszliśmy do następnego etapu, ponieważ zabrakło nam szczęścia. 

18. Np. 

Kiedy wróciłem ze szkoły, odrobiłem lekcje. 



 

Kasia urządziła pokój tak, że podobał się wszystkim. 

Nie wybierzemy się nigdzie dziś wieczorem, ponieważ pada deszcz. 

Bohater udał się w daleką podróż, aby odkryć nieznany ląd. 

Tomek znalazł skarb tam, gdzie nikt dotąd nie szukał. 

Mimo że nie miała oszczędności, Marta wyjechała na wakacje. 

Jeśli będą pytania dotyczące Balladyny, na pewno zdam egzamin. 

19. subiektywne wypowiedzi uczniów 

20. Np. 

Janek lubi, żeby nikt nie zgłaszał sprzeciwu. (zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe) 

Marta boi się, że w nowej klasie nikt jej nie polubi. (zd. zł. podrzędnie dopełnieniowe) 

Witek, który chodził z nami na basen, nie jest już taki sam. (zd. zł. podrzędnie przydawkowe) 

Mimo że mam ochotę, nie pójdę na ten wykład. (zd. zł. podrzędnie okolicznikowe 

przyzwolenia) 

Justyna, kiedy zda egzamin, pojedzie do Londynu. (zd. zł. podrzędnie okolicznikowe czasu) 

Jeśli do mnie napiszesz, będę pamiętał o tej książce. (zd. zł. podrzędnie okolicznikowe 

warunku) 

Spotkamy się tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. (zd. zł. podrzędnie okolicznikowe miejsca) 

21. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.  

Zrób dziś, co masz zrobić jutro.  

Myszy tańcują, gdy kota nie czują.  

Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi.  

Kto wiatr sieje, zbiera burzę.  

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.  

Co cię nie zabije, to cię wzmocni.  

W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze. 

22. A.

Cześć Olu!  

Dawno nie pisałem. Przepraszam Cię za to. Ostatnio sporo się wydarzyło. Przede wszystkim 

mój brat wrócił z półrocznej wymiany między naszą szkołą a zaprzyjaźnioną placówką 

w Norwegii. Co za zmiana! Dawniej był cichy i zamknięty w sobie. Teraz Tomek jest taki, że 

wszyscy chcą zostać jego przyjaciółmi. Chyba w końcu stał się tym, kim zawsze chciał być. 

Duszą towarzystwa! Z pewnością wyjazd pomógł mu przezwyciężyć nieśmiałość. Mój brat 

jest teraz taki, że cała rodzina go nie poznaje!  



 

Pozdrawiam  

Kamil 

B. Np. 

Cześć Tomku! 

Dziękuję za wiadomość. Cieszę się bardzo ze zmiany Tomka. Twój brat nigdy nie był taki, 

żeby czuć do niego niechęć. Mógł wydawać się zamknięty, ale nie czułam, że jest 

niesympatyczny. 

23. Np. W efektywnym zdobywaniu wiedzy pomaga odcięcie się od źródeł, które powodują 

dekoncentrację. Wiedzę zdobywamy szybciej, jeżeli jest interesująca. Ważne jest też, aby 

rozumieć treści. 

 

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone 

1. PP 

2. Wracając wczoraj ze szkoły (1), rozmyślałem o wielu problemach (2), których sam nie 

potrafię rozwiązać. 

Porozmawiawszy z przyjaciółmi (1), Dawid postanowił (2), że przekona rodziców (3), aby 

pozwolili mu wybrać się w podróż po Azji (4), ponieważ marzy o niej od kilku lat (5).  

Jeśli z nim szczerze porozmawiasz (1), powie ci (2), dlaczego zawiódł twoje zaufanie (4), 

choć obiecywał być lojalny (5).  

Mam nadzieję (1), że pojadę w tym roku na wakacje do Hiszpanii (2), aby spotkać się 

z moimi przyjaciółmi (3), którzy dwa lata temu przenieśli się do Barcelony (4). 

3.  

1 

 pod jakim warunkiem? 

 2 

  jakie? 

  3 

1 – zdanie główne (nadrzędne) 

2 – zdanie podrzędne wobec zdania 1. okolicznikowe warunku 

3 – zdanie podrzędne wobec zdania 2. przydawkowe 

 

 

 



 

*4. Np. 

1 – zd. główne 

2 – zd. przydawkowe podrzędne wobec zdania 1. 

3 – zd. dopełnieniowe podrzędne wobec zdania 2. 

1 – zd. główne 

2 – zd. łączne współrzędne wobec zdania 1. 

3 – zd. okolicznikowe podrzędne wobec zdania 2. 

5. Chcieliśmy wybrać się na spacer, ale zaczął padać deszcz, więc zostaliśmy w domu. 

Kiedy wracałam z biblioteki, spotkałam Ewę, więc razem wybrałyśmy się do cukierni, 

ponieważ musiałyśmy porozmawiać o ostatnich wydarzeniach. 

6. Wybrałam się na zakupy do centrum handlowego, gdzie spotkałam kuzynkę i razem 

postanowiłyśmy chodzić po sklepach, aby znaleźć świąteczne prezenty. 

Karol nie zadzwonił do Karoliny, aby zaprosić ją do kina, ponieważ wiedział, że ona umówiła 

się z innym kolegą. 

*7. Np. 

 

Długo myślałam i doszłam do wniosku, że nie mogę się na to zgodzić. 

 

Musimy pamiętać, że obiecaliśmy zaopiekować się uczniami, którzy przyjadą z Barcelony. 



 

 

 

Przyjrzawszy się mu, Ania stwierdziła, że nie pamięta, kiedy widziała go po raz pierwszy. 

Jacek, kiedy tylko się zorientował, przeprosił Klarę za to, że ją potrącił. 

8. Np. Wyrazy typu prawda, trzeba, dobrze to tzw. czasowniki niewłaściwe – mają znaczenie 

czasownika i w zdaniu pełnią funkcję tzw. orzeczenia eliptycznego. 

 

Mowa niezależna i zależna 

1. Np. 

 Mowa niezależna Mowa zależna 

przykłady 

„– Toście szlachetny rycerzu 

zwiedzili kawał świata? – 

rzekł jeden z kupców”. 

(H. Sienkiewicz, Krzyżacy) 

„Ale potem ludzie mówili, że 

księżna Ryngałła [...] otruła 

męża”. 

(H. Sienkiewicz, Krzyżacy) 

definicja 

dosłowne przytoczenie przez 

narratora słów 

niedosłowne przytoczenie 

przez narratora cudzych lub 

własnych słów 

 

2. Np. 

– Widziałaś najnowszych Piratów z Karaibów? 

– Jutro planuję iść do kina. 

 

Patryk zapytał Asię, czy widziała najnowszych Piratów z Karaibów. Dziewczyna 

odpowiedziała, że planuje jutro iść do kina. 

3. Wtedy właśnie Dominik powiedział: „Nie zgadzam się z waszymi argumentami”. 

Kinga potwierdziła, że przyjdzie na urodziny Michała. 



 

– Nie chcę tego robić – stwierdził Tomek. – Od początku nie podobał mi się ten pomysł. 

Mateusz mówił, że pożyczy mi swój rower. 

Maciek dodał: „Nikomu z nas to nie pasuje”. 

Ania stwierdziła, że też chciałaby zobaczyć ten film. 

4. Np.  

A. Janek: „Polecam ci kolejną część filmu Gwiezdne wojny”. 

Zosia: „Zastanowię się. Czy widziałeś ostatnio jakiś ciekawy spektakl?”. 

Janek: „Oglądałem niedawno w Teatrze Muzycznym musical Ghost i podobało mi się”. 

B. – Cześć Zosiu! Powinnaś wybrać się na kolejną część filmu Gwiezdne wojny. 

– Zastanowię się. Czy widziałeś ostatnio jakiś ciekawy spektakl? 

– Oglądałem niedawno w Teatrze Muzycznym musical Ghost, ponieważ moja dziewczyna 

chciała koniecznie wybrać się na to przedstawienie i mnie się też podobało. 

5. Np. 

Marta zapytała brata, czy mógłby jej pomóc posprzątać kuchnię. Nie usłyszawszy odpowiedzi 

zapytała, dlaczego Kamil jej nie słucha. Kamil odpowiedział, że nie wie, o co jej chodzi. 

Marta powiedziała jeszcze raz, że chciałaby, aby brat jej pomógł, bo w bałaganie ma też swój 

udział. Chłopak odpowiedział jej, że teraz nie może, bo ogląda najważniejszy mecz sezonu, 

a mama wraca dopiero za godzinę, i żeby poczekała, bo za 15 minut będzie koniec. Marta 

milczała przez chwilę, a potem powiedziała do brata, żeby nagrał sobie końcówkę i obejrzał 

ją później, bo mama będzie tu nie za godzinę, ale w ciągu dziesięciu minut. Zapytała, czy 

Kamil chce kolejnej awantury. 

6. Np. Mowa niezależna pojawia się w tekstach prozatorskich zawsze w dialogach. Może być 

także w monologu bohatera. 

Mowa zależna jest relacją wypowiedzi bohatera wypowiadaną przez narratora, z jego 

perspektywy. Pojawia się w wypowiedziach narratora. 

 

Tworzenie i budowa wyrazów 

1. Każdy wyraz pochodny (podzielny słowotwórczo) składa się z tematu słowotwórczego 

i formantu słowotwórczego. Temat słowotwórczy to część przeniesiona z wyrazu 

podstawowego. Na przykład w wyrazie leśnik pochodzącym od wyrazu podstawowego las 

tematem słowotwórczym jest leś-. 

2. ogrodzić, ogrodzenie   ogrodzenie – coś, co pozwala ogrodzić 

dowcip, dowcipny    dowcipny – ktoś, kto opowiada dowcipy 



 

kuchnia, kuchenny    kuchenny – znajdujący się w kuchni 

liść, liściasty     liściasty – z cechami liścia, pełen liści 

skąpiec, skąpy    skąpiec – ktoś, kto jest skąpy 

żółknąć, żółty    żółknąć – robić się żółtym 

3. przystojny – przystojniak (ktoś, kto jest przystojny) 

piękny – pięknie (określenie, w jaki sposób)  

mówić – mówca (osoba, która zajmuje się mówieniem)  

budować – zbudować (zakończyć czynność budowania)  

podróż – podróżnik (osoba, która podróżuje) 

4.  

Wyraz Temat słowotwórczy Formant 

ogrodowy ogrod -owy 

naukowiec nauk -owiec 

papierowy papier -owy 

starość star -ość 

praktykantka praktykant -ka 

kucharka kuchar -ka 

 

*5. Np. programować – programowanie 

pisać – pisanie 

telefonować – telefonowanie 

pozować – pozowanie 

malować – malowanie 

6. Np. mądry – mądrość, przemądry 

krzyknąć – wykrzyknąć, krzykacz 

malować – zamalować, malarz 

przyjaciel – nieprzyjaciel, przyjaciółka 

wyższy – najwyższy, wyższość 

czuły – nieczuły, czułostkowy 

*7. zastaw, odpływ, pokaz, wypowiedź, wykop 

hasło: słowo – słowny, słówko, słownik 

Np. Tomek obiecał mi pomóc i tak się stało. Jest słowny.  

Mogę na słówko? 



 

Sprawdzisz pisownię w słowniku. 

8. milczeć  milczenie  przemilczenie 

kupować  kupiec  kupiectwo 

dorosły  dorosłość  niedorosłość 

sen  senny  senność 

ser  sernik  serniczek 

9. pokój  pokojowy  ó : o 

cło  celny   Ø : e; ł : l  

wskazać  wskaźnik   z : ź  

dowozić  dowóz   o : ó; z’ : z  

szalony szaleniec  o : e; n : n’  

droga dróżka  o : ó; g : ż  

mucha  muszka  ch : sz 

*10. poddasze  pod dachem 

dożylny  do żyły 

zagranica  za granicą 

podziemie  pod ziemią 

pozaszkolny  poza szkołą 

doroczny  do roku 

nadmorski  nad morzem 

11. Np. pisarz – autor, twórca, literat, beletrysta, powieściopisarz 

12. Np. 

1. W jaki sposób w języku potocznym można zamienić dwuwyrazowe konstrukcje na 

jednowyrazowe? (za pomocą formantu -ak, np. ogólniak) 

2. Które formy z przyrostkiem -ak są neutralne? (źrebak) 

3. Czym różni się karniak od cielak? (Oba wyrazy są utworzone za pomocą tego 

samego formantu, ale pierwszy jest wyrazem potocznym, drugi – neutralnym). 

 

O wyrazach pochodnych (formanty, kategorie słowotwórcze) 

1. Np. 

przedrostek – wybiec, przekroczyć 

wrostek – czarnoziem 

przyrostek – tancerka, kotek 



 

formant zerowy – pęd 

2.  

 

 

3. Np. Scenka 1. 

Sytuacja oficjalna; zdrobnienia są utworzone poprawnie, ale niestosowne.  

Propozycja zmiany: 

– Dowód proszę. 

– Czy złamałem przepisy? 

– O tak, będzie mandat. 

 

Scenka 2. 

Sytuacja oficjalna; zdrobnienia nie są stosowne. 

Propozycja zmiany: 

– Panie profesorze, mój syn ma te zadania już zrobione. 



 

– Ale ich termin minął pół roku temu! 

– Proszę dać mu szansę. 

4. matematyk  matematyczka

polonista  polonistka 

starosta  brak formy żeńskiej (starościna – żona starosty) 

radca  brak formy żeńskiej (radczyni – żona radcy) 

menadżer  menadżerka 

nauczyciel  nauczycielka 

podróżnik  podróżniczka 

polarnik  polarniczka 

redaktor  redaktorka 

lekarz  lekarka 

5. Leon Wyczółkowski – Olga Boznańska  malarz  malarka 

Guccio Gucci – Coco Chanel   projektant  projektantka 

Jean Jacques Rousseau – Edyta Stein  myśliciel  myślicielka 

Jan Kiepura – Hanka Ordonówna   aktor  aktorka 

Jerzy Kukuczka – Wanda Rutkiewicz podróżnik  podróżniczka 

6. Np. Na obrazie Vincenta van Gogha widać rozgwieżdżony nieboskłon. po lewej stronie 

widać podest zastawiony stolikami. uliczny ruch zamilkł. Całonocna zabawa będzie trwała do 

wczesnego rana. 

7. 

naleśnikarnia, kanapkownia, kręgielnia, wytwórnia, perfumeria, uzdatnialnia, spaghetteria, 

oczyszczalnia, zajezdnia, poczekalnia, mleczarnia, pieczarkarnia, czytelnia, pizzeria, 

pierogarnia, hamburgerownia, czekoladownia, narzędziownia  

Formanty: -arnia, -almnia, -nia, -eria, -ownia tworzą najczęściej nazwy miejsc. 

8. Np. memer, selfiernia, muffinkownia, kareokańczycy 

9. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Rodzina wyrazów 

1. Np. rodzina wyrazów – grupa słów, w których występuje wspólna cząstka mająca 

określone znaczenie 

rdzeń – wspólna cząstka wyrazów wchodzących w skład rodziny 

wyrazy pokrewne – wszystkie wyrazy należące do jednej rodziny 



 

2. Np.

odłamek, odłamać, odłamkowy, łamać, odłam 

rdzeń: łam 

pisać, pisownia, zapisać, pisarz, pisak 

rdzeń: pis 

marzyciel, marzyć, marzenie, pomarzyć, marzycielka 

rdzeń: marz 

3. ranny, rana, ranić, zranić, rano, ranka     oboczności: n : ń 

cłowy, cło, celnik, celny, celowy      oboczności: : e 

grzech, grzesznik, grzeszyć, grzechotka     oboczności: ch : sz 

dróżka, droga, drożyzna, drogowiec     oboczności: ó : o, ż ; g 

czarować, czarownica, czarownik, czara     oboczności: – 

 

Uwaga: W ostatnim przykładzie powinno być czara zamiast czar. 

*4.  

 

5. Np. Językoznawca, Katarzyna Kłosińska, wyjaśnia, że choć forma tych wyrazów wydaje 

się podobna, to należą do trzech różnych rodzin. Wyraz laska pochodzi od leszczyny. Las jest 

wyrazem rodzimym, który przez wieki nie zmienił swojego znaczenia. Laser jest 

zapożyczeniem z języka angielskiego; to skrótowiec. 

Wniosek: Wyrazy podobne formą nie zawsze należą do jednej rodziny. 

(https://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/laska.html) 



 

Skrótowce i skróty 

1. Np. Skrótowiec – wyraz utworzony od pierwszych liter nazwy instytucji, państwa, 

organizacji, partii politycznej, np. PO (Platforma Obywatelska). 

Skrót – zapis wyrazu składający się z litery lub kilku liter, np. godz. (godzina), cm 

(centymetr). 

2. PKP – Polskie Koleje Państwowe 

PKO – Powszechna Kasa Oszczędności 

PCK – Polski Czerwony Krzyż 

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

Uwaga! Czwarty przykład powinien być: PGNiG. 

3. Personal Identification Number [czyt.: personal identifikejszyn namber] (ang.) PIN – (pin) 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – OIOM (ojom)  

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL (pesel) 

 

Zapomniałam PIN-u do karty i zostałam bez gotówki. 

Jej stan zdrowia pogorszył się, bo znalazła się na OIOM-ie.  

Proszę o dowód osobisty, bo pani numeru PESEL nie ma w naszej ewidencji. 

4. GOPR zorganizowało/zorganizował (zorganizować) pokaz ratownictwa górskiego.  

PAP opublikowała/opublikował (opublikować) komunikat o sytuacji w Syrii.  

PKOl pomógł (pomóc) w przygotowaniu naszej reprezentacji do olimpiady.  

PAN ogłosiła/ogłosił (ogłosiła) konkurs wiedzy o twórcach encyklopedii.  

MON wydało/wydał (wydać) oświadczenie w sprawie zakupu samolotów. 

Uwaga! Przy przykładzie z PAN czasownik podany w nawiasie powinien mieć formę 

bezokolicznika. 

5. ds. – do spraw 

Dep. – Departamencie 

dr – doktor 

n. – nauk 

med. – medycznych 

spec. – specjalista 

p.o. – pełni obowiązki 



 

gen. – generał 

prof. – profesor 

6. Każde dobrze rozwiązane zadanie to 10 (punktów) p. 

Wydatki muszą być sprawdzone do 11 listopada (bieżącego roku) br. 

Perykles żył w V (wieku przed naszą erą) w. p.n.e. 

Spotkanie odbędzie się dzisiaj, (to jest) tj. 6 września.  

Podobnie o romantycznej miłości pisze Juliusz Słowacki, (porównaj strona) por. s. 123. 

*7.  

 

8. BTW – by the way (przy okazji) 

FB – Facebook (portal społecznościowy) 

IMO – i my opinion (moim zdaniem) 

THX – thanks (dzięki) 

Te skróty i skrótowce są uniwersalne. Pozwalają oszczędzić czas. 

Inne: np. LOL – lots of laugh (mnóstwo śmiechu) 

9. tyś.  tys. 

przekład.  przekł. 

10. centymetr – cm  

dekagram – dkg 

metr – m 

grosz – gr 

kilogram – kg 

złoty – zł 

Reguła 88.12. Kropki nie stawiamy po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych 

jednostek pieniężnych. 

11. Koleżanki i koledzy!  



 

Na pewno słyszeliście komunikat PAP-u (Polskiej Agencji Prasowej) o tragicznej sytuacji 

mieszkańców Śląska. Dla tych, którzy nie doznali uszczerbku na zdrowiu, organizujemy 

zbiórkę koców, śpiworów, pluszaków oraz drobnego sprzętu AGD (artykułów gospodarstwa 

domowego), np. mikserów, tosterów oraz czajników elektrycznych. Naszą akcję wesprą m.in. 

PZU (Państwowy Zakład Ubezpieczeń) i TVP (Telewizja Polska) Regionalna. Potrzebne 

rzeczy składajcie w gabinecie nr (numer) 14. Jeśli możecie, włączcie się w naszą akcję!  

Przedstawiciele SU (Samorządu Uczniowskiego) 

 

Wyrazy złożone 

1. złożenie – wyrazy zbudowane z dwóch tematów słowotwórczych połączonych 

wrostkiem 

zrost – wyraz powstały z bezpośredniego połączenia co najmniej dwóch tematów 

słowotwórczych 

2. cudzoziemiec, łamigłówka, meblościanka, gwiazdozbiór, drogowskaz, rzeczoznawca, 

zleceniodawca, drobnomieszczaństwo, wielokwiatowy 

Np. 

Najbardziej lubię miód wielokwiatowy. 

Każdy w życiu potrzebuje drogowskazów. 

*3. czasochłonny, energochłonny, pracochłonny 

słowotwórczy, energotwórczy, prądotwórczy 

*4.  

Płyta, która może grać przez długi czas.  płyta długogrająca 

Materiał, który schnie w szybki sposób.  szybkoschnący 

Wiedza łatwa do przyswojenia.  łatwo przyswajalny 

Tworzywo palące się w łatwy sposób.  łatwo palny (ale też łatwopalny) 

Zestaw, który służy do głośnego mówienia przez telefon.  głośnomówiący 

Obiad zbyt ciężki, by go strawić.  ciężko strawny (ale też ciężkostrawny) 

5.  

Zrosty Złożenia 

zegarmistrz, wniebowzięty, maminsynek, 

widzimisię, czcigodny, rzeczpospolita, 

średniowiecze, błogostan, pasibrzuch, 

korkociąg, żółtopomarańczowy, bajkopisarz, 



 

okamgnienie wodociąg, chwastobójczy 

Hasło: swawola Hasło: długopis 

 

6. (3 pokoje) trzypokojowe mieszkanie  

(2,5 roku) dwuipółletnie dziecko  

(2. plan) drugoplanowy aktor  

(3. liga) trzecioligowy zespół  

(4 wersy) czterowersowy utwór  

(10 tomów) dziesięciotomowa saga  

(2 dania) dwudaniowy obiad  

(XX wiek) dwudziestowieczna sztuka 

7. Np. Na różowo-błękitnym niebie widać dwie paralotnie. 

*8. biblioteka – księgozbiór 

egoista – samolub 

raport – sprawozdanie 

auto – samochód 

skąpiec – dusigrosz  

akwizytor – domokrążca 

altruista – dobroczyńca 

widok – krajobraz 

9. krwiobieg, cudzysłowie 

10. supermodny – najmodniejszy ze wszystkich; supernowoczesny

autoprezentacja – prezentacja samego siebie; autorefleksja 

11. Krasnystaw, Krasnegostawu, Krasnymstawie 

Białystok, Białegostoku, Białymstokiem 

Rzeczpospolita, Rzeczypospolitej, Rzeczpospolitą 

Wielkanoc, Wielkanocy/Wielkiejnocy 

12. Zainstalowano już sieć, która ciągnie wodę do pobliskich budynków. (wodociągów) 

Dostał od ojca zegarek, który jest szczelny na wodę. (wodoszczelny) 

Kupili urządzenie, które mierzy przepływ wody. (wodomierz) 

Stocznia przetestowała jednostkę, która leci nad wodą. (wodolot) 

 

 



 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. dostrzec – ubezdźwięcznienie postępowe 

skrzydłami – ubezdźwięcznienie postępowe 

prędkość – ubezdźwięcznienie wsteczne 

przekraczająca – ubezdźwięcznienie postępowe 

2.  

Imiesłów Typ imiesłowu Bezokolicznik 

skonsumowana 

pikując 

przekraczającą 

przymiotnikowy bierny 

przysłówkowy współczesny 

przymiotnikowy czynny 

skonstruować 

pikować 

przekraczać 

 

3. Swoją ofiarę potrafi dostrzec z odległości 1,5 km, a pikując, osiąga zawrotną prędkość, 

przekraczającą 320 km/h. 

4. stalowoszara 

 

Pisownia ą i ę 

1. ą piszemy: N. lp. r.ż. rzeczowników, 3. os. lm. czasowników w czasie przyszłym i 

teraźniejszym; w czasownikach w trybie przypuszczającym, kiedy jest ł i słychać o 

ę piszemy: w formach rzeczowników w B. lp. r.ż., w M. i B. r.n. (niektóre); w formach 

czasowników 1. os. lp. cz. teraźniejszego i przyszłego; w cz. przyszłym przed literą ł, jeśli 

słychać e 

2. Jestem (marzycielka; N. lp.) marzycielką.  

Przyglądał się (sportowiec; C. lm.) sportowcom.  

Szedł z (książka; N. lp.) książką pod pachą.  

Przysłuchiwali się uczniowskim (recytacja; C. lm.) recytacjom.  

Pójdą do kina z nową (koleżanka; N. lp.) koleżanką. 

3. Długo pracowałam nad (prezentacja; N. lp.) prezentacją na temat ulubionego filmu.  

Dyskusja była poświęcona (prezentacja; C. lm.) prezentacjom.  

Rozdaj (pani, N. lm.) paniom ulotki.  

Porozmawiam z (pani, N. lp.) panią. 

Ą piszemy w rzeczownikach w N. lp. r.ż., a om – w N. lm. r.ż. 



 

4. Bardzo lubię jeździć na rowerze. Codziennie podpatruję znajomych, którzy mają większe 

umiejętności ode mnie. Często obserwuję też utytułowanych zawodników. Dzięki nim 

poznaję sekrety najbardziej szalonych trików. Czasami organizuję wycieczki rowerowe dla 

znajomych. Marzę o udziale w prestiżowych zawodach. 

5. pręt 

sens 

bęben 

tętno 

tępota 

klient 

benzyna 

chrzęst 

*6. Np. Rozmówię się z przyjaciółką, która wzięła ode mnie płytę. 

7. Np. Wymawianie wyrazów tak, jakby nie miały głosek nosowych i miękkich sprawia, że 

tekst staje się śmieszny i niezrozumiały. 

 

Pisownia j oraz i 

1. Literę i piszemy:  

– po samogłoskach, jeżeli słyszymy połączenie ji,  

– po spółgłoskach (oprócz c, s, z) bez względu na wymowę.  

Literę j piszemy:  

– po spółgłoskach c, s, z.  

Wyjątek: Zgodnie z wymową piszemy i lub j po przedrostach zakończonych na spółgłoskę. 

2. Julia (stać) stoi na balkonie.  

Mama (dwoić się) dwoi się i (troić) troi, by ze wszystkim zdążyć.  

To zwierzę nie (bać się) boi się myśliwego.  

„Coś tu (się kroić) kroi” to tytuł nowego programu kulinarnego. 

3.  

Rzeczowniki 

M. lp. zakończenie -

ja po c, s, z 
D., C., Ms. lp. M. lp. zakończenie -

ja po samogłosce 
D., C., Ms. lp. 

telewizja 

fikcja 

telewizji 

fikcji 

breja 

aleja 

brei 

alei 



 

funkcja 

poezja 

misja 

funkcji 

poezji 

misji 

chryja 

zawieja 

ostoja 

chryi 

zawiei 

ostoi 

 

4. 

Rzeczowniki zakończone na 

-ji -ii -i 

• to wymaga żelaznej 

konsekwencji 

• nie dostał pensji 

• nie rozwijał pasji 

• nie graj komedii 

• chętnie uczył się chemii 

• nie potrafił usunąć awarii 

• nie trać nadziei 

• lubiła zapach orchidei 

• nie wyznawał żadnych idei 

 

5.  

Jolu,  

nie przepuściłam (okazja) okazji (D.), żeby zobaczyć krótkometrażowy film Tomka 

Bagińskiego Katedra. Podczas tej siedmiominutowej (animacja) animacji (D.) podziwiałam 

talent reżysera. Jestem ciekawa, czy Ty też dasz się porwać tej intrygującej (historia) historii 

(C.). Daj znać, gdy obejrzysz, porozmawiamy o Twojej (interpretacja) interpretacji (Ms.) 

obrazu. Dodam tylko, że Katedra została nominowana do Oscara w (kategoria) kategorii 

(Ms.) najlepszy krótkometrażowy film animowany. Możesz zobaczyć próbkę kadru na 

załączonej (fotografia) fotografii (Ms.). Jestem ciekawa Twojej (refleksja) refleksji (D.).  

3maj się  

Laura 

 

Pisownia nie z imiesłowami 

1. Imiesłowy przymiotnikowe piszemy łącznie z przeczeniem nie.  

Imiesłowy przysłówkowe piszemy rozdzielnie z przeczeniem nie. 

2.  

Imiesłów 

przymiotnikowy przysłówkowy 

czynny bierny współczesny uprzedni 

niepotrafiący niespełnione nie mając nie sprawdziwszy 



 

3. Np. Agnieszka mówiła, że to niedoceniony reżyser, a zobaczcie, jaka kolejka ustawiła się 

po bilety. Bohater tego filmu jest niezadowolony z życia, a mimo to jest niepokonany. 

4. Nauczycielka omawiała wyniki sprawdzianu, nie szczędząc nam słów krytyki.  

Wyszłam z domu, nie zjadłszy śniadania.  

Nie widząc innego wyjścia, postanowił wreszcie nauczyć się matematyki.  

Pasażerowie nieposiadający biletu proszeni są o podejście do kasy.  

Opuścił restaurację, nie pożegnawszy się z nikim. 

5. Wczoraj wybraliśmy się z przyjaciółmi do kina, nie sprawdziwszy godziny seansu. Okazało 

się, że do filmu pozostała godzina. Nie mając nic innego do roboty, poszliśmy do kawiarni. 

Nie śpiesząc się, zamówiliśmy ciastka i kawę. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się, nie myśląc 

o mijającym czasie. Wtem Ola zawołała, nie zważając na innych gości: „Kino!”. Nie 

dokończywszy deseru, zerwaliśmy się i popędziliśmy na film. 

6. Np. Pisownia nie z imiesłowami – łącznie reguła 45.3, rozdzielnie reguła 46.3 

nie wahając się – pisownia rozdzielna nie z imiesłowem przysłówkowym współczesnym 

niewahający się – pisownia łączna z imiesłowem przymiotnikowym czynnym 

nie zawahawszy się – pisownia rozdzielna z imiesłowem przysłówkowym uprzednim 

 

Kłopotliwe przedrostki i przyrostki 

1. po-, s-, za-, z-, roz-, bez-, wz-, ws-, -arka, -dzki, -alnia, -cki, -ctwo, -stwo, -enie, -ota 

2. Kiedy się ściemniło, zszedłem z urwiska do lasu, by ściąć drzewo. Zawsze tak robiłem, gdy 

w domu zabrakło opału. Przez te lata zhardziałem i byłem pewien, że nikt mi w tym nie 

przeszkodzi. Niestety, ściągnąłem na siebie uwagę leśnika. Jakież było moje zdziwienie, gdy 

usłyszałem, że ktoś tuż obok mnie skrada się w zaroślach. Zsunąłem się szybko do 

zagłębienia między drzewami i czekałem. Bardzo przez ten czas ścierpłem i byłem cały 

zziębnięty. Leśniczy tymczasem zniknął mi z oczu. Zdrzemnąłem się i po godzinie opuściłem 

kryjówkę. Wtedy poczułem, że ktoś ścisnął mi rękę. Wyrwałem się, lecz ten zaczął mnie 

ścigać, zsiniałem wtedy ze złości, bo leśniczy w końcu mnie schwytał. 

Np. 

Ściemniło się, ale zostaliśmy na dworze. 

Popołudnie było upalne, więc zdrzemnąłem się w cieniu. 

Głód ścisnął mi żołądek. 

Kąpałem się w jeziorze już prawie godzinę i kiedy zsiniałem, postanowiłem, że czas wyjść na 

brzeg. 



 

Nie chciałam się z nimi ścigać. 

3. skłamać, skarcić, zgasić, ścierpieć, sczytać, zharmonizować, skłócić, zsypać, zbiec, 

scharakteryzować, spisać, zgnieść, zhańbić, ścichnąć, skaleczyć, zbić 

4. Np. dziwactwo, spośród 

5. sąsiedzki, sąsiedztwo 

kupiecki, kupiectwo 

cwaniacki, cwaniactwo 

szlachecki, szlachectwo 

Np. Spór sąsiedzki przerodził się w prawdziwą kłótnię. 

Szlachectwo mogło zostać nadane. 

 

Pisownia przymiotników złożonych 

1.  

Przymiotniki złożone z członów 

znaczeniowo równorzędnych 

Przymiotniki złożone z członów 

nierównorzędnych znaczeniowo 

żółto-niebieski 

angielsko-polsko-rosyjski 

finsko-szwedzki 

popularnonaukowy 

bladoróżowy 

nowojorski 

WNIOSKI DOTYCZĄCE PISOWNI PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH 

piszemy z łącznikiem piszemy łącznie 

 

2. lewobrzeżny – znajdujący się na lewym brzegu 

waniliowo-czekoladowo-jagodowe – złożone z wanilii, czekolady i jagód 

jasnoniebieski – niebieski w jasnym odcieniu 

biało-czerwony – biały i czerwony w równym stopniu 

środkowoeuropejski – znajdujący się w środku Europy 

polsko-francusko-niemiecki – polski, francuski i niemiecki 

3. jasnopomarańczowy, lekkostrawnego (lub lekko strawnego), słodko-kwaśnym, 

musztardowo-keczupowym 

4. Np. Cześć Mamo! Czy mogłabyś mi kupić sok marchwiowo-pomarańczowo-selerowy 

i ciemnozielone serwetki? Dzięki. 

5. Pisownia wyrazu głuchoniemy jest wyjątkiem od reguły. Przymiotnik pisany jest łącznie 

prawdopodobnie ze względu na tradycję. 



 

Przecinek w zdaniu złożonym 

1. Przecinek w zdaniu złożonym współrzędnie: 

• stawiamy: 

– gdy zdania są połączone bezspójnikowo lub spójnikami: a, ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, 

więc, dlatego, toteż; 

– między zdaniami połączonymi spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni. 

W zdaniu złożonym podrzędnie przecinkami zawsze oddzielamy zdania składowe. 

2. Znowu nie usłyszałam budzika i zaspałam. Co teraz? Wezmę prysznic albo zdążę na 

sprawdzian z interpunkcji. Uwijałam się jak w ukropie, ale wszystko sprzysięgło się 

przeciwko mnie! Nie mogłam znaleźć czystych dżinsów, popsuł mi się zamek w ulubionej 

bluzie, pękło sznurowadło w trampkach. Koszmar! 

Do szkoły dotarłam spóźniona, więc zawstydzona przemykałam korytarzami do klasy. 

Wreszcie chwyciłam za klamkę, jednak drzwi pozostały zamknięte. Doznałam olśnienia! 

Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, dlatego wszyscy są w auli na koncercie „Mam talent”. 

3. Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi.  

Jak cię widzą, tak cię piszą.  

Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one.  

Każdy ma to, na co zasługuje. 

4. Pojadę z wami samochodem do Torunia, a jutro wrócę pociągiem do Gdańska.  

Magda jest przeziębiona, więc nie może dzisiaj wystąpić w spektaklu.  

Mateusz przygotuje dla Agnieszki obiad lub zabierze ją do restauracji.  

Wszedłem dyskretnie do pomieszczenia, cicho zamknąłem drzwi.  

Filip zapomniał włączyć budzik, dlatego spóźnił się na pierwszą lekcję.  

Gabrysia planuje spędzić wakacje w Grecji u koleżanki, ale jej rodzice najpierw muszą 

wyrazić zgodę.  

Chciała podróżować po Europie autostopem sama, jednak nie potrafiła się zdecydować.  

Ten, kto przygotuje najsmaczniejszy deser, wygra konkurs. 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

Zasady cytowania cudzych tekstów 

1. Jeżeli w cytowanej wypowiedzi opuszczamy jej fragment, wówczas stosujemy trzy kropki 

w nawiasie kwadratowym.  



 

Gdy przytaczamy tekst poetycki, to poszczególne wersy oddzielamy ukośną kreską. 

2. Cytowanie cudzych wypowiedzi zaznaczamy poprzez użycie cudzysłowu. Jeśli w tekście 

stosujemy zapowiedź przytoczenia, to powinien się po niej znaleźć dwukropek.  

Gdy wypowiedź kończy się cudzysłowem, to trzeba po nim postawić kropkę. 

3. • „Strzelając gola w niedzielnym meczu, Robert Lewandowski został pierwszym 

zawodnikiem w historii reprezentacji Polski, który zdobył bramkę w sześciu kolejnych 

spotkaniach” – skomentował spotkanie Dariusz Szpakowski.  

• Po pobiciu rekordu skoczni w Klingenthal Kamil Stoch powiedział: „Myślę, że to był jeden 

z moich najlepszych skoków w życiu. Przyjemność z tego lotu była niesamowita i takich 

skoków się zazwyczaj nie pamięta, bo to wszystko działa automatycznie”. 

4. Zgadzam się z Marią Skłodowską-Curie, która twierdziła, że „nauka leży u podstaw 

każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie”. 

Na stronie internetowej znalazłem zdanie Alberta Einsteina na temat wyobraźni: „Wyobraźnia 

jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na 

to, co będzie”. 

5. Np. Cudzysłowu »« używamy do specjalnych wyróżnień w tekście oraz gdy cudzysłów 

występuje w cudzysłowie. Cudzysłów «» służy głównie do wyodrębnienia znaczeń (w 

pracach naukowych i słownikach), a także do dialogów i przytoczeń. 

 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. Na pewno (napisać – 1. os. lp., cz. przyszły prosty) napiszę wiele ciekawych (historia – D. 

lm.) historii. 

Świetnie (zająć się – 3. os. lp., r.m., cz. przeszły) zająłem się zdezorientowaną (koleżanka – 

N. lp.) koleżanką.  

(Przełknąć – 3. os. lp. , r.ż., cz. przeszły) Przełknąłem kilka łyków naparu z (szałwia – D. lp.) 

szałwii. 

2. Np. Informuję panią, że rozdałem ulotki tamtym paniom. 

3. Wyszła do kina, (nie + czekając) nie czekając na brata.  

Lubię bluzy w paski, najbardziej w (zielone + fioletowe) zielono-fioletowe.  

Dzięki porozumieniu (polski + fiński) polsko-fińskiemu Karol mógł wyjechać na (pół + rok) 

półroczne stypendium.  

Wszedłem do pokoju pomalowanego na kolor (ciemny + żółty) ciemnożółty.  

(nie + posłuchawszy) Nie posłuchawszy ostrzeżenia mamy, oparzył się. 



 

4. Nie lubi jajecznicy, więc nie musi jej jeść.  

Było już późno, ale nie czułem się zmęczony.  

Rozpocznę w tym roku kurs bądź wyjadę na obóz.  

Poradzą sobie czy powinnam im pomóc?  

Pośrodku stała szafa, a po jej bokach rozstawiono krzesła. 

 

Budowa akapitów i kompozycja tekstu 

1. motto, zakończenie, cytaty, tytuł, rozwinięcie, argumenty, teza, wstęp 

2. Np. 

3. Np. Podany tekst jest wstępem do wypracowania. Zawiera ogólne stwierdzenia, a także 

tezę. Ostatnie zdanie sugeruje, że w dalszej części będą podane argumenty i przykłady. 

4. Np. 

Wstęp Rozwinięcie Zakończenie 

wzmianka o okolicznościach 

poprzedzających scenę 

ukazaną na ilustracji 

opis przebiegu wydarzenia opis finału; przestroga 

 

5. 3, 4, 1, 2 

*6. Np. Akapity: 1. Od „Wirtualna...”, 2. Od „Żeby efekt...”, 3. Od „Wirtualną 

rzeczywistość...” 

1. Czym jest wirtualna rzeczywistość i w jaki sposób powstaje? / Wirtualna 

rzeczywistość i zasada jej działania. 



 

2. Co pozwala odciąć się od rzeczywistości i jak działają te urządzenia? / Urządzenia 

pozwalające zagłębić sie w wirtualną rzeczywistość. 

3. W jaki sposób możemy wpływać na wirtualną rzeczywistość? / Wpływ człowieka na 

wirtualną rzeczywistość. 

7. Następnego dnia, poprzedniego wieczoru, następne pół godziny, wreszcie, chwilę później 

8. Kolejne luki: jednym; Jednak; tak; wtedy, gdy; z którymi; a; ile razy; takie; Aby; Jest to 

 

Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych, dzieła sztuki 

1. Np. 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

3. Np. Jeszcze bardziej nieszczęśliwy wybiegłem na chodnik. Rozejrzałem się, ale w zasięgu 

wzroku nie dostrzegłem psa. Usłyszałem za to krzyki przechodniów. Ruszyłem w tę stronę. 

Nagle zobaczyłem Pioruna tarmoszącego zwisającą ze sznura bieliznę. 

4.  

Wyraz Synonim Antonim 

przerażenie strach spokój 

szczęście pomyślność pech 

odważnie dzielnie tchórzliwie 

energicznie dynamicznie powoli 

 



 

*5. blady jak ściana  

padać na twarz  

oblać się zimnym potem  

radosny jak skowronek  

trząść się jak galareta  

biec jak oparzony 

Np. Trząsłem się ze strachu jak galareta. 

Ze zmęczenia padłem na twarz. 

6. subiektywne wypowiedzi uczniów 

7. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Charakterystyka 

1.  

2. Np. A. dostosowuje się do sytuacji 

B. odpowiedzialna, dobrze zorganizowana 

C. oddana ojcu 

D. zaradna, cierpliwa 



 

*3. A. 

B. Np. Alina bardzo troszczy się o matkę, co potwierdzają słowa: „Nie! nie, nie jutro 

odpoczywa matka, / A my z siostrzycą idziemy na żniwo”. Dziewczyna jest też przychylna 

siostrze: „Jeśli nie będę panią Kirkorową, / To będę pani Kirkorowej siostrą”. Alina troszczy 

się o relację z siostrą, ale jest też stanowcza: „ A kto wie, siostro? gdybyś poprosiła, / [...] 

Może bym dała?...”. 

C. Np. Na ilustracji przedstawiono Balladynę w stroju królowej. Jej mina i poza świadczą o 

wyniosłości i dumie. Nie wygląda jakby była szczęśliwa z posiadanej władzy. Autor projektu 

kostiumu położył akcent na to, na czym Balladynie zależało w związku z Kirkorem – na 

władzy. 

 

 

 



 

Wypowiedź argumentacyjna 

1. Np. Wypowiedź argumentacyjna ma na celu uzasadnienie określonego twierdzenia. Może 

być jednozdaniowa, ale zwykle jest to dłuższy tekst zbudowany ze wstępu, w którym pojawia 

się teraz do udowodnienia, rozwinięcia zawierającego argumenty oraz zakończenia – 

wniosków i podsumowania rozważań. 

Z wypowiedziami argumentacyjnymi można się spotkać np. w reklamie. 

2. Np. Nie mogę z Tobą iść, bo muszę skupić się na chemii. 

Warto wybrać się na tą nową ściankę, bo jest wyjątkowo ambitna. 

3. subiektywne wypowiedzi uczniów 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Rozprawka 

1.  

2. Np. 

A. Komputer – wróg czy przyjaciel?  

Teza: Uważam, że komputer jest pomocnym narzędziem. 

Hipoteza: Nie ma pewności, czy komputer bardziej pomaga, czy szkodzi. 

B. Telefony komórkowe – ułatwiają czy utrudniają nawiązywanie relacji międzyludzkich?  



 

Teza: Według mnie telefony komórkowe ułatwiają nawiązywanie relacji. 

Hipoteza: Wydaje się, że telefony komórkowe ułatwiają nawiązywanie relacji. 

3. A. Ludzie są wyjątkowymi istotami. 

B. Portale społecznościowe ułatwiają komunikowanie się. 

4. Np.  

Uważam, że lepiej przeczytać lekturę niż zobaczyć jej adaptację.  

Lektura pozwala samodzielnie wyobrazić sobie świat przedstawiony, a adaptacja ten obraz 

narzuca. 

Według mnie lepiej obejrzeć filmową adaptację lektury. 

Adaptacja filmowa pozwala poznać interpretację dzieła, a nie tylko sam tekst. 

5.  

 



 

6. Np. 

A. Temat: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że sprawdzianem przyjaźni są trudne sytuacje? 

Teza: Sądzę, że przyjaźń najlepiej sprawdza się w trudnych sytuacjach. 

B. Prawdę tę potwierdzają słowa Adama Mickiewicza z bajki „Przyjaciele”, że „prawdziwych 

przyjaciół poznajemy w biedzie”. Przykładem ilustrującym to stwierdzenie są losy Froda 

i Sama z „Władcy pierścieni”. 

7. Np. 

A. Karolina jest doskonałą kandydatką do drużyny. 

B. Firma doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

Kończy się okres obowiązywania umowy z firmą sprzątającą. 

8. Np. 

Czy literatura podpowiada, jak żyć, by być szczęśliwym?  

Uważam, że literatura podpowiada, jak być szczęśliwym. 

Sądzę, że literatura nie zwiera recepty na szczęście. 

Czy muzyka łagodzi obyczaje?  

Moim zdaniem muzyka łagodzi obyczaje. 

Myślę, że muzyka nie ma wpływu na zachowanie człowieka, kiedy jest wzburzony. 

Czy chodzenie do teatru to przeżytek? 

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że chodzenie do teatru to nie przeżytek. 

Uważam, że teatr nie jest współcześnie atrakcyjną dla widza formą sztuki. 

9. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Sposoby prowadzenia dyskusji 

1. Np. 

– nieprzerywanie wypowiedzi drugiej osoby 

– uważne słuchanie 

– używanie logicznych argumentów 

– nieobrażanie oponenta 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

3. dyskusja panelowa – sposób wymiany poglądów, w którym występują dyskutujący (tzw. 

eksperci tworzący panel) oraz słuchacze (uczący się) 

dyskusja sokratejska – forma rozmowy koncentrująca się na tekście 



 

dyskusja plenarna – swobodna dyskusja kilkunastu (kilkudziesięciu) osób; organizuje ją 

osoba, która czuwa m.in. nad czasem wypowiedzi 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Wywiad 

1. Np. Wywiad to forma wypowiedzi, w której biorą udział co najmniej dwie osoby. Kiedy 

ma postać pisaną, to można wyróżnić boldem np. pytania lub odpowiedzi. 

2.  

3. Np. 

Zwykle na zdjęciach nosi pani eleganckie stroje, często jest to dobrze skrojona garsonka lub 

sukienka. Jak lubi się pani ubierać na co dzień? 

*4. Np. (pytania z kolejnych luk) 

Jakie to uczucie trzymać w rękach prawdziwy miecz świetlny? 

Czy w Twoim życiu gwiezdna saga odegrała jakąś rolę? 

Jak nazywa się Twój bohater? 

Czy Ty i Twój bohater jesteście podobni? 

Jak to się stało, że dostałeś tę rolę? 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Prezentacja 

1. publiczność – prezentacja nie może być długa, niezrozumiała i nudna, aby można było 

utrzymać uwagę adresata 

cel wystąpienia – prezentacja musi dotyczyć określonego tematu 

czas prezentacji – na slajdach nie może być za dużo treści 



 

wyposażenie sali – decyduje o tym, czy np. do prezentacji można dołożyć dźwięk – czy 

publiczność go usłyszy 

temat wystąpienia – decyduje o formie, ewentualnych ilustracjach 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

3. subiektywne wypowiedzi uczniów 

4. Jest to metoda z wykorzystaniem narzędzi internetowych i mediów cyfrowych. Efektem 

jest film multimedialny. 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. subiektywne wypowiedzi uczniów 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Zestaw 1 – zadania do tekstów 

1. FP 

2. Metafora, która ma pokazać, że człowiek nie potrafi panować nad czasem. 

*3. Anafora zwraca uwagę na początek wersu. Łączy się znaczeniowo z pierwszym wersem 

tej strofy. Służy podkreśleniu tego, że naprawdę „nic szczególnego na pierwszy rzut oka”. 

4. D 

5. potężnym łbie – epitet 

roztopił się w ciemnościach – metafora  

Ani lew, ani bawół, ani wąż – wyliczenie 

Trwa to i trwa w nieskończoność – powtórzenie 

6. B2 

*7. odparłem – czasownik w 1. os. lp. 

chwytam – czasownik w 1. os. lp. 

8. C 

*9. A 

10. Wiatr i chorągiewka zachowują się jak ludzie. Autor posłużył się uosobieniem, aby 

przekazać uniwersalną prawdę. 

11. A 

12. Są ludzie, którzy często zmieniają poglądy i nie są w nich stali. 

 



 

Zestaw 2 – zadania do tekstów 

1. Należy zakreślić dwie pierwsze strofy. 

2. muśnie, westchnąć, uśnie – głoski zmiękczone, bezdźwięczne 

3. woda – personifikacja 

żagle – Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono, / drzemią na masztach nagich – 

żagle przypominają chorągwie; porównanie 

4. woda – rozjaśniona; zmysł wzroku 

ruch – lekki; zmysł dotyku 

żyjątka – wesołe; zmysł słuchu 

ramiona – długie; zmysł wzroku 

5. wyrazy kolejno w lukach: apostrofą, metaforą 

6. Np. roztopolił  roz + topola 

stodolił  stodolić  stodoła 

poróżowił  po + różowić 

stodolna  stodoła 

przedświat  przed + światem 

Dzięki neologizmom poeta kreuje swój własny świat. 

7. anafora, A 

8. PF 

9. Np. Tematem tekstu są rozważania dotyczące imion, które mogą być w życiu przeszkodą. 

*10. Np. Znaczenie imienia dla jego posiadacza: człowiek staje się kimś konkretnym. 

Znaczenie imienia dla kultury danego społeczeństwa: to sygnał przynależności do danej 

kultury lub oderwania od niej 

11. D 

12. zatem 

13. Cytat jest podsumowaniem rozważań autorki. 

 

Zestaw 3 – zadania do tekstów 

1. Czy po nas przyjdą tylko maszyny? 

2. D 

3. 1P 

4. B1 



 

5. Np. Autor zastanawia się, jakie możliwości ma człowiek, kiedy okaże się, że maszyny 

dominują na Ziemi. 

6. Np. Filon jest poruszony, przesadnie wyraża swoje uczucia. Czuje smutek, bo przeczuwa, 

że nie znajdzie ukochanej. 

7. Np. Wykrzyknienia służą podkreśleniu emocji bohatera, które są wyrażane w przesadny 

sposób. 

*8. Np. „Rozmiłowane w jęczących słowikach / Róże wiosenne!” – przyroda jest bohaterem, 

współgra ze stanem Filona. 

9. A. 

fale – śklane – przymiotnik 

bogini – biała – przymiotnik 

niebiosa – błękitne – przymiotnik 

usta – koralowe – przymiotnik 

B. zmysł wzroku 

10. A 

11. „Nie ma Dyjanny. Samotny uwiędnę / Jako fijołek – albo kwiat jesieni” – porównanie 

12.  

13. Informacja o akcie i scenie; didaskalia, zaznaczona wypowiedź bohatera jego imieniem. 

14. Np. Miłość może prowadzić do zbrodni, bo często łączy się z zazdrością. Przykładem 

może być historia Aliny i Balladyny. Każda z sióstr chciała zostać żoną Kirkora. W efekcie 

Balladyna zabiła Alinę. 


