
 

O grzeczności w języku  

1. Np. 

A. Twoim rówieśnikiem  

Hej, Tomek 

B. osobą starszą od Ciebie 

Dzień dobry, czy mógłby mi Pan powiedzieć, która jest godzina? 

2.  

 

Podane pytania zastosuję w sytuacji oficjalnej. 

Z użycia wychodzi pytanie o godność. 

3.  

 

*4.  

• do byłego prezydenta: Szanowny Panie Prezydencie! 

• do księdza: Proszę księdza! 

• do adwokatki: Pani mecenas 

• do wicedyrektora kobiety: Szanowna Pani wicedyrektor 

• do dziennikarza: Panie redaktorze 

• do farmaceutki: Pani magister 

• do zakonnicy: Siostro 

5. Np. Formy „pan” , „pani” możemy łączyć z imieniem tej osoby w wołaczu, np. pani 

Barbaro, panie Andrzeju. Imion osób dużo starszych w takich sytuacjach się nie zdrabnia. 



 

6. Np. Zgadzam się z twierdzeniem Rapha Waldo Emersona. Grzeczne zachowanie pomaga w 

trudnej sytuacji. Kiedy za długo trzymałam książkę z biblioteki, uprzejma rozmowa z panią 

bibliotekarką pomogła mi uniknąć kary za przetrzymanie. 

 

Różne odmiany polszczyzny 

1. oficjalna odmiana polszczyzny – polszczyzna, którą posługujemy się w sytuacjach 

oficjalnych 

nieoficjalna odmiana polszczyzny – polszczyzna używana na co dzień 

norma wzorcowa – zgodna z tradycją językową i regułami języka 

norma użytkowa – używana w trakcie codziennych, nieoficjalnych rozmów 

2. 

 

3.  

Uważam, że pan minister, podpisując niezwykle ważne dla służby zdrowia rozporządzenie, 

obnażył swoją niekompetencję i po prostu się zbłaźnił.  

Jak mogłeś walnąć taki błąd, przecież na lekcjach powtarzaliśmy funkcje trygonometryczne 

tyle razy! A najbardziej dobija mnie fakt, że zawaliłeś najłatwiejsze zadanie.  

Czy mógłbyś się przyczynić do posprzątania tego galimatiasu?  

Człowiek ten niezłomnie walczył o wolność naszej ojczyzny, dlatego zasługuje na miano 

bohatera, a nie krętacza. 

4. Sytuacja ma charakter oficjalny. Nietypowe są sformułowania pochodzące z języka 

codziennego, nieoficjalnego: „pogadamy”, „no pewnie”, „niech mi pan powie”, wie pan”, 

„Niech go pan zarejestruje”, „Akurat mnie można złapać codziennie”, „Fajnie, w razie czego 

będę wołać”. 

subiektywne wypowiedzi uczniów 

5. 1. sytuacja: norma wzorcowa, cechy: staranna wymowa, słownictwo 

2. sytuacja: norma użytkowa, cechy: niestaranna wymowa, bezpośrednie zwroty 



 

6. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Języki środowiskowe i zawodowe 

1. Np. język środowiskowy, np. Nie bujaj! Wyloguj! – uproszczenia, skrótowość, dużo 

zapożyczeń 

język zawodowy, np. język adwokatów, np. Proces odbędzie się za dwa tygodnie. Trzeba 

przygotować akta sprawy. 

2. 

 

3.  

 

4. propozycje uczniów 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

6. Np. słownictwo specjalistyczne: „dyro”; charakter ekspresywny: „pipidówka”, „daj se 

luzu”; zapożyczenia: „dżizus” 

7. Np.  

masakra – niezręczna sytuacja, kłopot 

krejzolka – zwariowana osoba 

wporzo – w porządku 

beka – coś śmiesznego 



 

wymiatać – być w czymś najlepszym 

debeściak – najlepszy 

lajkować – lubić 

dozka – do zobaczenia 

*8. Np. swoboda w kwestii słownictwa („lajtowo”), nieprzywiązywanie wagi do istnienia 

słów i ich zanikania; skrótowość („komp”, „nara”); używanie zapożyczeń („baggy”, „cool”); 

spolszczona forma zapożyczeń („debeściak”, „hardkor”), tworzenie hybryd 

(„schałmaczować”) 

9. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Dialekty i gwary 

1. Np. Każdy dialekt składa się z kilku gwar (bardziej lokalna odmiana polszczyzny, 

spotykana na mniejszym obszarze).  

2. subiektywne propozycje uczniów 

3. Np. 

Kiedyś młodzież to inaczej się bawiła. Teraz to mają komputery, mają zabawy. 

Różnice między językiem ogólnym a podaną wypowiedzią: inna wymowa wyrazów, zanik ą 

w zakończeniu. 

 

Do kościoła każdy szedł z palmą, czy dziewczyna, czy chłopak, każdy miał palmę. 

Różnice między językiem ogólnym a podaną wypowiedzią: uproszczania wymowy np. szed; 

wymowa c zamiast cz. 

 

Jak ja się żeniłam, to żem miała osiemnaście lat. 

Różnice między językiem ogólnym a podaną wypowiedzią: wymowa k zamiast g, 

uproszczenia: miaa. 

*4. A. Warszawa 

Przykłady sformułowań i wyrażeń odbiegających od języka ogólnego: „znajdujem”, 

„Zamkowem”, „figurować”, „trzydziestem dziewiątem”, „czterdziestem czwartem”, „mięta z 

bubrem”, „postawiem”, „weźniem”, „pod uwagie”, „swojem”, „budenku”, „trajlebusem” 

B. Śląsk 



 

Przykłady sformułowań i wyrażeń odbiegających od języka ogólnego: „niy wiym”, „sie”, 

„ida”, „byda”, „chcioł”, „franzolić”, „łod”, „pódzie”, „teroz”, „mie”, „czeko”, „Tyn”, 

„zdowało”, „gowie”, „żech”, „drugo” 

C. Podhale 

Przykłady sformułowań i wyrażeń odbiegających od języka ogólnego: „Prosem”, „piknie”, 

wasych”, „seł”, „stowarzysyła”, „ze”, „gazda”, „wzion”, „wreście”, „wirby”, „patrzys”, „cas”, 

„ociosał”, „wleź”, „obacys”, „prosem”, „posem” 

 

O stylu wypowiedzi 

1. 

 

2.  

 

3. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Aeroplan, fragmenty – styl artystyczny 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – styl urzędowy 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN – styl naukowy 

„Gra aktorska...” – styl publicystyczny 

„Wiesz, że...” – styl potoczny 

4. małpować – naśladować 

fachura – specjalista 

zgrywa – coś śmiesznego 



 

teren zielony – łąka, trawa, park 

honorarium – wynagrodzenie 

rozkminiać – zrozumieć 

biurokrata – urzędnik 

5. Np. 

Marek został obiektem nienawiści mojej siostry, bo wyciął jej niezły numer przed całą klasą.  

Marek został obiektem nienawiści mojej siostry, ponieważ ośmieszył ją przed całą klasą. 

Janek skończył już 15 wiosen, a nadal zachowuje się jak mały dzieciak.  

Janek skończył już 15 lat, a nadal zachowuje się jak mały dzieciak. 

Wiceprezes podał do publicznej wiadomości, że tegoroczny budżet zieje pustką.  

Wiceprezes podał do publicznej wiadomości, że tegoroczny budżet ma deficyt.  

Poczekaj chwilę, tylko uiszczę opłatę za parking i zaraz pójdziemy na lody.  

Poczekaj chwilę, tylko zapłacę za parking i zaraz pójdziemy na lody.  

Aby usprawnić walkę z przestępczością zorganizowaną, wprowadzono instytucję świadka 

koronnego. Ochroną policji będzie objęta osoba, która zacznie sypać. 

Aby usprawnić walkę z przestępczością zorganizowaną, wprowadzono instytucję świadka 

koronnego. Ochroną policji będzie objęta osoba, która zacznie informować. 

6. Na terenie naszego miasta wybudowano całą i kompletną sieć ścieżek rowerowych.  

Na terenie naszego miasta wybudowano kompletną sieć ścieżek rowerowych. 

Prestiż i ranga tej imprezy z roku na rok ulegają obniżeniu.  

Ranga tej imprezy z roku na rok ulegają obniżeniu.  

Na wszystkie pytania uczeń udzielił rzeczowych i logicznych odpowiedzi.  

Na wszystkie pytania uczeń udzielił rzeczowych odpowiedzi.  

W czasie trwania meczu zawodnicy udowodnili, że na boisku potrafią solidarnie 

współdziałać. 

W czasie trwania meczu zawodnicy udowodnili, że na boisku potrafią współdziałać. 

*7. subiektywne wypowiedzi uczniów 

8.  

torebka – modną   przyjaciele – oddanych 

książka – ciekawą   jedzenie – smaczne, wyszukane 

9. A. sformułowania charakterystyczne dla stylu urzędowego – „Niniejszym donoszę”, 

„Dyrekcja jest w posiadaniu”, „Dyrekcja nie zaprzeczy”, „Wyżej wzmiankowana”, „dosłać 

[...] za uiszczeniem opłaty pocztowej przy odbiorze”, „z wyrazami poważania” 



 

sformułowania odbiegające od stylu urzędowego – „mam dla Dyrekcji niespodziankę”, 

„Sytuacja teraz jest taka, że ja te ręce znalazłem” 

Autor chciał pokazać śmieszność stylu urzędowego. 

B. „Zmilo”, „bo jej brakują”, „polak” 

Błędy wywołują efekt komiczny. 

 

Treść i zakres wyrazu 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. wypracowanie – charakterystyka, rozprawka, recenzja  

przybory do pisania – długopis, pióro, ołówek  

nabiał – twaróg, mleko, ser  

dramat – Zemsta, Dziady, Balladyna  

czasopismo – tygodnik, miesięcznik, kwartalnik  

sztućce – łyżka, nóż, widelec  

słodycze – cukierek, baton, czekolada 

*6.  

 

7. Np. Po lekcjach Kasia postanowiła pójść na samotny spacer. Musiała odreagować 

negatywne emocje. Przeszła obok koleżanek. Nie była w stanie wymówić słów powitania. 

Nawet nie zauważyła, kiedy minęła pobliskie sklepy. 

Wreszcie weszła do parku. Przez kilkanaście minut nerwowo dreptała alejkami. W końcu 

usiadła na ławeczce i zaczęła przyglądać się roślinom. Kontakt z naturą przyniósł jej 

upragniony spokój. 

 

Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie 

1.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Np. 

robić z igły widły – przesadzać 

jak żółw – wolno 

na łeb na szyję – szybko 

pójść z torbami – zbankrutować 

oponent – przeciwnik 

apel – odezwa 

trywialny – prosty 

farmaceuta – aptekarz 

zainkasować – przyjąć 

totalny – całkowity 

włazić – wchodzić 

niebagatelny – ważny 

zgładzić – uśmiercić 

bezszelestny – cichy 

3. Zakłady przetwórstwa rybnego miały przestój w produkcji z powodu awarii.  

Pamiętaj, że spację robi się po znaku interpunkcyjnym, a nie przed nim.  

W czasie antraktu można pospacerować po teatrze lub przejść do foyer [czyt.: fłaje]. 

 

Już na samym finiszu potknął się tak niefortunnie, że nie mógł dobiec do mety.  

W filmach tego reżysera zawsze wymowny jest epilog.  

Tak mocno dociskałam stalówkę do kartki, że w końcu ułamał mi się jej czubek. 

4. W dramacie Szekspira nie brakuje dramatycznych scen. Utwór ten opowiada o tragedii 

dwóch rodów. Do nieszczęścia doszło przez dramatyczną pomyłkę, ponieważ do Romea nie 

dotarła wiadomość o planach ukochanej Julii. Chłopak, myśląc, że jego żona umarła, popełnił 

samobójstwo. Ta finałowa scena sztuki do dzisiaj porusza wyobraźnię czytelników na całym 

świecie i jest źródłem inspiracji dla wielu twórców. 

5.  

 

 

 

 

 



 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Np. Mieszkam w bloku na 9. piętrze.  

Rysuję w bloku pastelami. 

8. A. 

 

B. A 

C. Kiedy masz anginę, twój język robi się biały. 

9. Np. 

Znowu nastąpiła rekonstrukcja rządu. 

Posadziłam rząd czereśni. 

Próbowałaś zjeść granat ze skórką. 

Granat to dobry kolor na zasłony. 

10. Gabriel pięknie maluje i wygląda.  

powinno być: Gabriel pięknie maluje i dobrze wygląda. 

Powinieneś zmienić koła w samochodzie i poglądy.  

powinno być: Powinieneś zmienić koła w samochodzie i zmień też swoje poglądy.  

Właśnie prowadzę śledztwo i samochód.  

powinno być: Właśnie prowadzę śledztwo i kieruję samochodem.  



 

Błędy wynikają z zasostownia skrótów myślowych. 

*11. kontrast; podkreślenie złożoności świata 

12. być w błogosławionym stanie – być w ciąży 

mieć nierówno pod sufitem – zwariować 

nie móc związać końca z końcem – mieć kłopoty finansowe 

ustronne miejsce – toaleta 

jesień życia – starość 

mieć rubensowskie kształty – być otyłym 

mówić okrągłymi zdaniami – kłamać 

chować głowę w piasek – tchórzyć 

13. Np. chaos, pączuszek 

14.  

 

 

Neologizmy i archaizmy 

1. Wyrazy, które uznajemy za przestarzałe, nazywamy archaizmami.  

Nie posługujemy się nimi na co dzień, ponieważ nie są znane użytkownikom języka lub 

nazywają przedmioty już nieistniejące.  

Nowe słowa utworzone zgodnie z zasadami języka to neologizmy.  

Powstają po to, aby nazwać nowe zjawiska. 

2. Zmartwiło mnie, że przez ten wykon Paulina może odejść z programu.  

Zmartwiło mnie, że przez to wykonanie Paulina może odejść z programu. 

Od wielu już tygodni jestem sfokusowany na tym temacie.  

Od wielu już tygodni jestem skupiony na tym temacie.  

One nic w pracy nie robią, tylko kawkują.  

One nic w pracy nie robią, tylko chodzą na kawę.  

Popularnym tematem wielu stron internetowych jest parenting.  

Popularnym tematem wielu stron internetowych jest rodzicielstwo.  



 

Plagą internetu są hejterzy. 

Plagą internetu są osoby, które wszystko krytykują w agresywny sposób. 

Zalajkujesz to zdjęcie? 

Polubisz to zdjęcie? 

3.  

 

 

 

 

 

cel neologizmów: zaciekawić, zapaść w pamięć 

4. chmura – miejsce przechowywania danych poza fizycznym komputerem użytkownikiem 

selfie – zdjęcie robione samemu sobie 

5.  

 

subiektywne wybory uczniów 

*6. A.  

Archaizmy, które całkowicie wyszły z 

użycia 

Archaizmy, które zmieniły swoją formę 

gramatyczną 

palcat 

niciarnia 

tęgo 

partia 

rekreacyją (dziś: rekreacją) 

wierszchu (dziś: wierzchu)  

kładli (dziś: wkładali) 

chrzęstkę (dziś: chrząstkę) 

wyciągnioną (dziś: wyciągniętą) 

oczów (dziś: oczu) 

zoczyli (dziś: zobaczyli) 

B. palcat – dawniej: gruby kij, pałka 



 

niciarnia –nici 

tęgo – mocno 

patria – grupa 

7. A. teletrans, teleport, telethron 

Np. Neologizmy podkreślają, że wydarzenia dzieją się w niecodziennej scenerii. 

B. białodrzew, dźni, białopałem, żyśnie, słowiśnie, niebłoczu, łyście, ciemnie, niedośpiewy, 

ćwiknie, srebliście, ciewy 

Np. Neologizmy są elementem gry słów. 

C. bezpieczu, bezmiar, wykrapiały, wiśniato 

Np. Neologizmy oddają nastrój miejsca. Pozwalają nazwać wrażenia, określić kolory (np. 

wiśniato). 

 

Odmienne części mowy. Powtórzenie wiadomości 

1. podziwiam – czasownik; odmienia się przez: osoby, liczby, czasy, tryby 

skacząca – imiesłów przymiotnikowy czynny; odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje 

tematu – rzeczownik; odmienia się przez: przypadki, liczby 

błękitne – przymiotnik; odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje 

nią – zaimek; w zależności od zastępowanej części mowy odmienia się tak jak ta część mowy 

piąte – liczebnik; odmienia się przez: przypadki, liczby (tylko liczebniki porządkowe), 

rodzaje (tylko liczebniki główne i porządkowe) 

Przez przypadki i liczby odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy 

przymiotnikowe, niektóre zaimki oraz liczebniki.  

Przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby odmienia się czasownik. 

2. bezokoliczniki oraz imiesłowy przymiotnikowe bierne – ich zastosowanie daje efekt 

bezosobowy 

3. A. Np. Chłopcy ruszają w pościg za Bóldożercą. 

B. (nie) czekał, (nie) dostrzegł, pobiegł, widział, podpowiadało, ruszył, skręcił, skręcali, 

zwalniali, wyjrzeć, informował, trwało, dotarli, znajdowało się, rozciągała się, zmierzał 

Przeważają czasowniki w formie osobowej w czasie przeszłym, trybie orzekającym. 

C. A 

D. wybałuszonych – Ms. lm. r.nm.-os. 

znikającym – Ms. lp. r.m. 

otwarta – M. lp. r.ż. 



 

E. • czasowniki w 1. osobie  

Nie czekałem na odpowiedź, nie dostrzegłem przerażenia... 

• czasowniki w innym trybie 

Nie czekałby na odpowiedź, nie dostrzegłby przerażenia... 

4. M. lp. sędzia, przyjaciel; M. lm. książęta, przyjaciele, mecze 

D. lp. księcia, przyjaciela, meczu; D. lm. sędziów, książąt, meczów 

C. lp. sędziemu, przyjacielowi, meczowi; C. lm. sędziom, przyjaciołom, meczom 

B. lp. sędziego, księcia, mecz; B. lm. książęta, przyjaciół, mecze 

N. lp. księciem, meczem; N. lm. sędziami, książętami, przyjaciółmi 

Ms. lp. sędzi, księciu, przyjacielu; Ms. lm. sędziach, przyjaciołach, meczach 

W. lp. książę, przyjacielu, meczu; W. lm. sędziowie, książęta 

5. Chwyć kubek za obydwa (ucho, B. lm.) ucha.  

Słyszałam to na własne (ucho, B. lm.) uszy.  

Długo mówił o (dobro, Ms. lp.) dobru i (zło, Ms. lp.) złu.  

Wielu pisarzy podejmuje rozważania o miejscu (dobro, D. lp.) dobra i (zło, D. lp.) zła.  

Tytuły czasopism należy zapisywać w (cudzysłów, Ms. lp.) cudzysłowie.  

Pisownia z użyciem (cudzysłów, D. lp.) cudzysłowu może sprawiać kłopoty. 

6. Ta pizza jest dobra, choć ciasto powinno być (cienki) cieńsze.  

Proponuję wybrać (prosty) prostszą drogę do schroniska.  

Filip jest ode mnie (niski) niższy, ale (szybki) szybszy.  

W internecie można znaleźć (świeży) świeższą wiadomości na ten temat.  

Jest ciepło, włóż (lekki) lżejszą kurtkę.  

Mogłabym grać w siatkówkę, gdybym była (wysoka) wyższa. 

7. Np. 

rozmaitych – Ms. lm., r.nm.-os.  

jaskrawy – B. lp., r.m. 

kosmiczny, nieziemski, zrozumiały, pozaziemski, niebiański – M. lp., r.m. 

wspaniałego, potoczne – B. lp., r.n.  

niebiańskiego – D. lp., r.m.  

krótkim – Ms. lp., r.n. 

ówczesnych, młodych – D. lm., r.m.-os. 

miłych – D. lm., r.nm.-os.  

 



 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tę – B., tą – N., ten – M., mi – C., tobie – C., mnie – C. 

9. Np. Tomek zdenerwowany zerknął na zegarek. Niepokój chłopca wciąż wzrastał. Marta 

pytająco spojrzała na niego. Obawiała się, że dziś Maja, Patryk, Adam już nie przyjdą. Marta 

żałowała, bo umawiali się z nimi już kilka tygodni temu. 

10. siedmiu – D. 

czternastu – D. 

dwóch tysięcy dziewięciuset – D. 

czterech tysięcy pięciuset – D. 

jedną – B. 

dwa – M. 

sześć – B. 

sześcioma – N. 

siedmioma – N. 

dwóch – D. 

trzech – D. 

pięciu – D. 

pięćdziesięciu – D. 

 

Nieodmienne części mowy. Powtórzenie wiadomości 

1. Np. 

Przysłówek: jest określeniem czasownika, doprecyzowuje informacje o miejscu, czasie lub 

sposobie wykonywania czynności 



 

Przyimek: wskazuje na relacje np. przestrzenne 

Spójnik: łączy zdania lub wyrazy 

Partykuła: wzmacnia/zmienia znaczenie wyrazu 

Wykrzyknik: pomaga wyrazić emocje 

2. przysłówek: wieczorem, bardzo, szybko, przyimek: w, o, spójnik: że, partykuła: -że, 

wykrzyknik: ojejku 

3. dzisiaj, ciepło (cieplej, najcieplej), deszczowo, nagle, energicznie (energiczniej, 

najenergiczniej), beztrosko (bardziej beztrosko, najbardziej beztrosko), niezwykle, intersująco 

(bardziej interesująco, najbardziej interesująco), ukradkiem, tajemniczo (bardziej tajemniczo, 

najbardziej tajemniczo), przelotnie (przelotniej, najprzelotniej), fatalnie (fatalniej, najfatalniej) 

4. Przyimki: z, na, na, w, z, od, do, o, za, na 

Spójniki: i, że, i, i, i, że, i, a, jak 

5. Opowiem ci tę historię, ale musisz zachować ją dla siebie.  

Przepadła nam dziś ostatnia lekcja, więc wróciłem wcześniej do domu.  

Wolałbym wodę lub sok.  

Wieczorem wpadnę do Basi albo pójdę pobiegać.  

Albo zjemy coś teraz, albo dopiero po powrocie z zakupów.  

Zadzwoń do mnie, bo będę się martwił.  

Rano świeciło słońce, dlatego nie wzięłam parasola.  

Nie odrobiłem jeszcze lekcji ani nie posprzątałem w swoim pokoju.  

Goście ani nie przyjechali, ani nie odwołali rezerwacji telefonicznie.  

Przeczytał wiadomość i napisał odpowiedź.  

Nie wyjdziemy, dopóki nie poukładasz tych rzeczy.  

Grzesiek nie może z nami jechać, zatem zaplanujmy coś innego.  

Planuję wyczyścić szafy z zimowych ubrań oraz pozbyć się części butów.  

Przecinek stawia się przed spójnikami: ale, więc, bo, dlatego, dopóki.  

Przecinka nie stawia się przed spójnikami: ani, czy, albo, lub.  

Wyjątkiem są m.in. sytuacje, gdy spójniki te powtarzają się w zdaniu, np. albo, ani. 

6. Np. 

Zróbże zakupy. 

Czy wyślesz ten list? 

Podejdź no do mnie. 

Niech Konrad rozwiąże to zadanie. 



 

Poszlibyśmy do teatru. 

7. Np. 

że w funkcji partykuły: Ruszże się odrobinę. 

że w funkcji spójnika: Mówiłam, że możesz odejść. 

by w funkcji partykuły: Nie spojrzałby na mnie. 

by w funkcji spójnika: Prosiłam, by mi to oddała. 

a w funkcji wykrzyknika: A niech to! 

a w funkcji spójnika: Spojrzał na mnie, a ona się uśmiechnęła. 

8. • zaskoczenie: o! 

• ból: ałć! 

• zachwyt: jeny! 

• ulga: uff! 

9. Np. oddają grozę sytuacji, pobudzają wyobraźnię 

 

Wypowiedzenie i jego części. Powtórzenie wiadomości 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

3.  

 

 

 



 

4. 

 

5.  

Ortograficzne zmagania gimnazjalistów były podobne do wyczynów gimnastyków.  

podmiot gramatyczny    orzeczenie imienne 

 

W tym roku organizatorzy przygotowali wyjątkowo trudny tekst.  

podmiot gramatyczny    orzeczenie czasownikowe 

 

Niecodzienne przykłady stały się wyzwaniem dla młodych mistrzów języka.  

podmiot gramatyczny    orzeczenie imienne 

 

Bezbłędnie napisała tylko jedna osoba.  

orzeczenie czasownikowe podmiot gramatyczny 

 

Zwycięzca otrzymał dyplom i bon na zakupy w księgarni. 

podmiot gramatyczny  orzeczenie czasownikowe 

 

Pozostali uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do wspólnej fotografii. 

podmiot gramatyczny  orzeczenie imienne 

6. Trzeba się pośpieszyć. 

Nie wolno śmiecić! 

7. 1. historię, 2. deskorolką, 3. rodzicami, 4. jasełka, 5. koleżankami 

hasło: Loch Ness 

*8. W tym całym zamieszaniu Julia zapomniała portfela.  

W repertuarze kina nie znaleźliśmy niczego interesującego.  

Wdzięczni koledzy narwali bzu. 

9. Nie wywołuj wilka z lasu. 



 

Pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki. 

Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. 

W czasie wojny milczą muzy. 

I na równej drodze kark skręcić można. 

Nauka nie idzie w las. 

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

 

subiektywne wypowiedzi uczniów 

10. subiektywne wypowiedzi uczniów 

11. Ostatnie wakacje spędziłem w / na Białorusi. 

Ochrypłam z / od krzyku. 

Ręce poczerwieniały mi z / od mrozu. 

Zmarnowałeś to tylko przez gapiostwo / z gapiostwa. 

W nowym mieście Leszek usychał z / od tęsknoty za swoimi przyjaciółmi. 

Dygotałem z / od zimna.  

Przypominam ci to dla przestrogi / ku przestrodze. 

 

Zdanie złożone i wielokrotnie złożone. Powtórzenie wiadomości 

1.  

 

2. Wyjedziemy gdzieś na wakacje albo zwiedzimy najbliższą okolicę.  

Podróż była długa, ale upłynęła bardzo przyjemnie.  

Przestań płakać, przecież wpadłam na ciebie niechcący, a ty od razu wpadasz w rozpacz.  

Nie spotkam się z tobą w sobotę, ponieważ mam już plany na ten dzień.  



 

Proponowałem grę w piłkę, spacer do parku, film w kinie, a Patryk wciąż był obrażony.  

Zadzwońmy do Maćka, bo on ma w domu zestaw do naprawy kół.  

Chodziłyśmy, oglądałyśmy, nawet weszłyśmy do kilku sklepów, ale niczego nie znalazłyśmy. 

3. subiektywne wypowiedzi uczniów 

4. Np. 

Umówiliśmy się z przyjaciółmi na piętnastą, (zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne) 

ale dzwonili , że stoją w korku i na pewno nie zdążą dojechać.  

Mówiłam ci, (zdanie podrzędne dopełnieniowe) że się spóźnimy.  

Marzę o domu, (zdanie podrzędne przydawkowe) który zapewni mi spokój.  

Pójdziemy do biblioteki, (zdanie podrzędne okolicznikowe) kiedy skończysz czytać tę 

książkę. 

5. Np. 

Prosiłabym ciebie, żebyś przyniósł pracę domową na jutro. 

Zwierzęta, które są narażone na wyginięcie, powinny znaleźć się pod szczególną opieką. 

Osoby, które wędrują po górach, są szczęśliwsze. 

6. Myślałam o tobie (1), kiedy wczoraj słońce na krótko przebiło się przez chmury (2).  

 

 

Mimo że często padał deszcz (1), my się nigdy nie nudziliśmy (2).  

 

 

Czytaliśmy na głos książki (1), a potem odgrywaliśmy opisane w nich historie (2).  

 

 

Było świetnie (1), ale marzę o tym (2), żeby przyszłe wakacje spędzić w cieplejszym klimacie 

(3). 

 

 

 

7. Np. Przeważają zdania wielokrotnie złożone. Ich nagromadzenie nadaje wypowiedzi 

charakter naukowy. 

 

 

1 

2 

1 

2 

1 2 

2 1 

3 



 

Fonetyka. Powtórzenie wiadomości 

1.  

 

2. Np. 

• czterosylabowy, oprócz innych głosek zawierający przynajmniej dwie spółgłoski miękkie: 

ka-mien-nicz-ka 

• trzysylabowy, oprócz spółgłosek zawierający tylko samogłoski ustne: pa-ra-sol 

• trzysylabowy, oprócz samogłosek zawierający tylko spółgłoski bezdźwięczne: ka-pli-ca, 

sto-is-ko 

• dwusylabowy, oprócz innych głosek zawierający przynajmniej jedną nosową: ry-nek, pom-

nik 

3.  

Wyrazy 

zaczynają się 

spółgłoską 

bezdźwięczną, 

twardą, kończą 

dźwięczną 

zaczynają się 

spółgłoską 

dźwięczną, twardą, 

kończą 

bezdźwięczną 

zaczynają się 

spółgłoską 

dźwięczną, miękką, 

kończą 

bezdźwięczną 

zaczynają się 

spółgłoską 

dźwięczną, miękką, 

kończą dźwięczną 

parawan 

towar 

wypis 

rulonik 

ścinek 

piec 

dzięcioł 

ziemianin 

 
Uwaga! W podane przykłady wkradł się błąd – zamiast wyrazu niemoc, powinien być piec. 

 

4. • bezsenny – bez-sen-ny 

• przewietrzyć – prze-wie-trzyć 

• wszechstronnie – wszech-stron-nie 

• maselniczka – ma-sel-nicz-ka 

• zakurzone – za-ku-rzo-ne 

5. Kochana Mamo,  



 

przepraszamy za nasze zachowanie. Miałaś rację, a my nie umieliśmy przyznać się do błędu. 

Powiedzieliśmy o jedno słowo za dużo. Źle postąpiliśmy. Na usprawiedliwienie mamy tylko 

to, że ostatnio nie najlepiej radziliśmy sobie w szkole. Obaj dostaliśmy jedynki. Ja z 

matematyki, a Rafał – z fizyki. Wcześniej nic nie mówiliśmy, bo nie chcieliśmy Cię 

martwić. Prosimy, nie gniewaj się już. 

 

Twoi Rafał i Bartek 

6. Np. Rzeczowniki jednosylabowe poprzedzone cząstkami arcy-, wice-, eks- akcentujemy na 

ostatniej sylabie. 

7.  

 

8. chodź szybko – utrata dźwięczności na końcu pierwszego wyrazu pod wpływem 

bezdźwięcznego „sz” 

posiedź chwilkę – utrata dźwięczności na końcu pierwszego wyrazu pod wpływem 

bezdźwięcznego „ch” 

lot balonem – dźwięczna wymowa głoski bezdźwięcznej na końcu pierwszego wyrazu pod 

wpływem dźwięcznego „b” 

stóg siana – utrata dźwięczności na końcu pierwszego wyrazu pod wpływem bezdźwięcznego 

„si” 

*9. • ramiona, garaże, kocyk, golenie – w wykreślonym wyrazie nie ma spółgłosek 

dźwięcznych 

• krzesło, ciastko, wyciek, ponieważ – w wykreślonym wyrazie nie ma spółgłosek miękkich, a 

w pozostałych wyrazach są 

• podnóżek, podstawa, powtarzać, potrzeba – w wykreślonym wyrazie nie dochodzi do 

ubezdźwięcznienia wewnątrzwyrazowego 



 

• fizyka, motyka, muzyka, fonetyka – wykreślonego wyrazu nie akcentujemy na 3 sylabę od 

końca 

• ćwiczenie, wszystko, kosz, krzywda – w wykreślonym wyrazie są spółgłoski miękkie, a w 

pozostałych słowach – tylko twarde spółgłoski 

 

 

Słowotwórstwo. Powtórzenie wiadomości 

1. Np. dom + ek 

 

temat  formant 

Temat słowotwórczy to część wyrazu przeniesiona z wyrazu podstawowego. 

Formant to cząstka dodawana do tematu, tworząca nowy wyraz. 

2.  

 

3.  

 

4. (różany, palce) różanopalca Jutrzenka  

(gromy, władny) gromowładny Zeus  

(prędki, nogi) prędkonogi Achilles  

(pawi, oko) pawiookie stawy  

(blady, błękitny) bladobłękitne fale 

5.  



 

 

 

*6. ręka, rączka, ręczyć, poręczenie, rękaw, rękawica, rękawek 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdzenie oboczne: rącz : ręk : ręcz 

oboczności: ę : ą, k : cz 

7. Np.  

pedikiurzystka – pedikiurzysta 

pielęgniarka – pielęgniarz 

pokojowa – pokojowy 

położna – położny 

praczka – pracz 

prasowaczka – prasowacz 

8. -ica: gorylica – samica goryla 

-uszek: leniuszek – mały leniuch  

-enie: wiercenie – czynność polegająca na tym, że się wierci 

9. Spotkamy się w kawiarni? 

Jestem szczęśliwa, bo tym razem udało mi się uniknąć spóźnienia. 

Nie będzie trudny. Bystrzak świetnie sobie poradzi. 

To dziś miał być sprawdzian z sześciokątów? 

 

ręka 

ręczny rączka ręczyć rękawica rękawek 

poręczenie rękawiczka 



 

O imionach i nazwiskach 

1. subiektywne wypowiedzi uczniów 

2. • Długo przyglądali się (Jakub) Jakubowi. C. 

• (Romeo) Romea nie było w Weronie. D. 

• (Aleksander) Aleksandrze, idź do wychowawcy! W. 

• Do kina pójdziecie z (Alicja) Alicją. N. 

• Koleżanki rozmawiały o (Julia) Julii. Ms. 

• Na pierwszym planie obrazu widać (Apollo) Apolla. C. 

3. • Nie czytałem reportaży pana Wańkowicza, Niezgody/ pani Wańkowicz, Niezgody.  

• Odwiedziłem panią Wańkowicz, Niezgodę/ pana Wańkowicza, Niezgodę. 

4. Państwo: Fredrowie, Mickiewiczowie, Kochanowscy, Sienkiewiczowie, Kamińscy, 

Barańczakowie 

5. Kolejne zwycięstwo Kamila (Stoch) Stocha!  

Trzymamy kciuki za Stefana (Hula) Hulę.  

Gratulujemy formy Piotrowi (Żyła) Żyle.  

Dawid Kubacki idzie łeb w łeb z Maciejem (Kot) Kotem.  

Sławomirowi (Peszko) Peszce zaproponowano kontrakt z nową drużyną.  

Niezapomniane spotkanie z Anitą (Włodarczyk) Włodarczyk – wielokrotną medalistką w 

rzucie młotem.  

Nikt nie dorówna Adamowi (Kszczot) Kszczotowi w biegu na 800 metrów.  

Zaskakująca decyzja Fabiana (Drzyzga) Drzyzgi.  

Kolejny kolarski sukces Katarzyny (Niewiadoma) Niewiadomej. 

*6. • Niesłabnącą popularnością wśród dzieci cieszy się seria Harry Potter (Kathleen Joanne 

Rowling) Kathleen Joanne Rowling, a wśród młodzieży – Władca Pierścieni (John Ronald 

Reuel Tolkien) Johna Ronalda Reula Tolkiena.  

• Mały Książę (Antoine de Saint-Exupéry) Antoine’a de Saint-Exupéry jest skarbnicą 

sentencji.  

• Opowieść wigilijna (Charles Dickens) Charlesa Dickensa doczekała się kilkunastu wersji 

filmowych. 

7. subiektywne wypowiedzi uczniów 

8. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

O nazwach miejscowości 



 

1. Ze względu na pochodzenie nazwy miejscowości można podzielić na:  

• nawiązujące do cech terenu, np. Międzyzdroje, Międzyborów;  

• związane z działalnością człowieka (uprawą ziemi, przemysłem, handlem), np. Nowa Huta;  

• pochodzące od imienia założyciela, np. Kraków, Zamość;  

• wskazujące, że w danym miejscu mieszkali podwładni, np. Bartoszyce, Książenice;  

• pochodzące od zajęcia, którym trudnili się mieszkańcy, np. Kowale, Piekary, Bednary. 

2. Piotrków – od imienia założyciela, Piotra 

Dąbrowa Górnicza – od działalności człowieka 

Michałowice – od podwładnych Michała 

Piekary Śląskie – wiąże się z zajęciem mieszkańców 

Zalesiany – od usytuowania terenu 

Kazimierzowo – od założyciela 

subiektywne wypowiedzi uczniów 

3. – Podobno o (Zakopane) Zakopanem mówi się, że to zimowa stolica Polski?  

– Więc o (Sopot) Sopocie możemy powiedzieć, że to letnia stolica? 

 

– Tato, którą trasą pojedziemy do (Wschowa) Wschowy?  

– Na pewno przez (Dębowa Łęka) Dębową Łękę, (Siedlnica) Siedlnicę i (Szlichtyngowa) 

Szlichtyngową. 

 

– Jedziemy na wycieczkę szlakiem zamków krzyżackich. Zaczniemy od (Kwidzyn) 

Kwidzyna.  

– Koniecznie musicie spędzić choć parę chwil w (Gniew) Gniewie. 

4. Hej!  

Polecam Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd – czerwony rowerowy szlak turystyczny o 

długości ok. 190 km łączący Kraków z (Częstochowa) Częstochową. Koniecznie 

zatrzymajcie się w (Rudno) Rudnie, aby zobaczyć zamek Tenczyn. Warto pochodzić również 

po ruinach zamku w (Rabsztyn) Rabsztynie. Uważajcie koło (Morsko) Morska, jest tam 

wyjątkowo trudny odcinek. Od (Zrębice) Zarębic do (Częstochowa) Częstochowy powinno 

pójść łatwo.  

5.  



 

 

*6. Babimost – w Babimoście 

Czarnolas – w Czarnolesie 

Kobyle-Gródek – w Kobylach-Gródku 

Ruciane-Nida – w Rucianem-Nidzie 

Sucha Beskidzka – w Suchej Beskidzkiej 

Wysokie Mazowieckie – w Wysokiem Mazowieckiem 

Bielsko-Biała – w Bielsko-Białej 

Świeradów-Zdrój – w Świeradowie-Zdroju 

7. mieszkaniec Archangielska – archangielczyk 

mieszkanka Archangielska – archangielka 

mieszkaniec Hagi – hażanin 

mieszkanka Hagi – hażanka 

mieszkaniec Malborka – malborczanin 

mieszkanka Malborka – malborczanka 

mieszkaniec Szamotuł – szamotulanin 

mieszkanka Szamotuł – szamotulanka 

8. Białegostoku, Czeremchy, Lewickich, Hołówkach Dużych, Zimnoch, Strabli, Rajsku, 

Bielsku Podlaskim, Lewkach, Pobielach, Gregorowicach, Suchowolcach, Kleszczelu 

 

Najczęstsze błędy językowe 

1. Np.  

Błędy językowe mogą prowadzić do nieporozumień i komicznych sytuacji, np. Jadąc na 

spacer, zaskoczył nas deszcz. 

2.  



 

 

3. Mnąłem/miąłem serwetkę w dłoniach.  

Podczas wykładu byli wyjątkowo cisi/czysi.  

Ssam/ssę tabletkę na gardło.  

Nie lubię kisielu/kiślu.  

Byli zieleni/zieloni ze złości.  

Wyszłem/wyszedłem z tego cało. 

4. adoptował/adaptował  

Sławny scenarzysta adaptował powieść na potrzeby filmu.  

Muzyk rockowy adoptował sierotę.  

• efektowna/efektywna  

To była efektowna gra świateł.  

Efektywna pomoc to ich znak rozpoznawczy.  

• formułowanie/formowanie  

Zaczęło się formowanie rządu.  

To prawidłowe formułowanie zarzutów.  

• komunikacyjny/komunikatywny  

Którędy prowadzi ten ważny szlak komunikacyjny?  

Czy to komunikatywny styl?  

• reprezentatywnej/reprezentacyjnej  

Mieszkania w reprezentacyjnej dzielnicy miasta.  

Ta epoka nie ma reprezentatywnej pisarki.  

• techniki/technologii  

Oni znają się na technologii klejenia jak nikt.  

Oni uczą techniki gry na skrzypcach. 

5. Długo opowiadał o rządach trudnej ręki / rządach twardej ręki.  

Lubię tę melodię łatwo wpadającą do ucha / wpadającą w ucho.  

Po rozwiązaniu jednego zadania brał się do następnego / brał się za następne.  



 

Film jest oparty o źródła historyczne / oparty na źródłach historycznych.  

Zimą ta droga jest trudno przejezdna / z trudem przejezdna.  

Fotografia wędrowała od ręki do ręki / z rąk do rąk.  

W twoim pokoju panuje prawdziwy artystyczny nieład / artystyczny chaos.  

Siostry Kowalskie zawsze mówią zgodnym chórem / jednym chórem. 

6.  

 

 

 

7. Nasza klasa to bardzo ciekawa 

grupa. Zacznijmy od dziewczyn. Kasia chodzi z głową w chmurach – ciągle jest w kimś 

zakochana. Ewelina to nasza klasowa poetka – kiedy puszcza wodze fantazji, wszyscy są 

zachwyceni jej wierszami. Joli natomiast dobrze z oczu patrzy, bez wahania można jej zaufać. 

Karolina ma zwykle uśmiech przyklejony do ust, ale cięty język. Lepiej uważać, żeby nie ulec 

pierwszemu wrażeniu.  

Chłopakom też niczego nie brakuje. Opowieści Maćka o jego sukcesach w grach można 

między bajki włożyć. Kamil patrzy na życie przez różowe okulary, choć wcale nie jest 

prymusem. Tomka wszyscy mają po dziurki w nosie, bo ciągle stroi sobie z kogoś żarty. 

Antek zaś gra w naszej klasie pierwsze skrzypce – każdy liczy się z jego zdaniem. 

8. Podane zdanie jest poprawne. 

„Dużo” może wystąpić tylko w pozycji M. lub B., a jeśli jest to pozycja zależna od 

czasownika – to też w D. 

9. Błędnie: Zaczynam liczenie od początku.  

Poprawnie: Zaczynam liczyć od początku. 

Błędnie: Nauczysz mnie grania na gitarze?  

Poprawnie: Nauczysz mnie grać na gitarze? 

Błędnie: Możesz użyć myszkę.  

Poprawnie: Możesz użyć myszki. 

Błędnie: Pilnuj ją przez chwilę.  

Poprawnie: Pilnuj jej przez chwilę. 

Błędnie: Jacek dostał grypę od tych wiecznych przeciągów.  

Poprawnie: Jacek dostał grypy od tych wiecznych przeciągów. 

Błędnie: Magda planuje kupić nowy telefon.  



 

Poprawnie: Magda planuje kupno nowego telefonu. 

Błędnie: Do narysowania projektu potrzebuję papier i ołówek.  

Poprawnie: Do narysowania projektu potrzebuję papieru i ołówka. 

Błędnie: Używam dobre kosmetyki.  

Poprawnie: Używam dobrych kosmetyków. 

10. • Jedząc śniadanie, zadzwonił telefon.  

Kiedy jadłem śniadanie, zadzwonił telefon. 

• Wychodząc ze szkoły, spotkał kolegę.  

• Przebrawszy się w kostium kąpielowy, wszedł na basen.  

• Przebywając za granicą, moje dokumenty straciły ważność.  

Kiedy przebywałam za granicą, moje dokumenty straciły ważność. 

• Mama, przygotowując kolację, słuchała radia.  

• Dotarłszy na szczyt, rozpętała się burza.  

Po tym, kiedy dotarłem na szczyt, rozpętała się burza. 

• Jadąc tramwajem, przyszedł sms. 

Kiedy jechałem tramwajem, przyszedł sms. 

 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. A. 

 

B. stworzyć – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe 

2.  

 

 

 

 



 

 

3. 15 października 2017 r. minęło 200 lat od śmierci (Tadeusz Kościuszko) Tadeusza 

Kościuszki.  

Kilkanaście lat temu państwo Danuta i Henryk (Machalica) Machalicowie brali udział w tej 

gali. 

 

Pisownia nie z różnymi częściami mowy 

1.  

 

 

2. stałość – niezmienność 

tragedia – nieszczęście 

bezprawność – 

nielegalność 

niezrobienie – niewykonanie 

pewność – niezawodność 

wolność – niezależność 

obłuda – nieszczerość 

hasło: negować 

3.  

przymiotnik w 

stopniu równym 

nietrudny niedobry niesprawiedliwy 

przymiotnik w 

stopniu wyższym 

nie trudniejszy nie lepszy nie sprawiedliwszy 

przymiotnik w 

stopniu najwyższym 

nie najtrudniejszy nie najlepszy nie 

najsprawiedliwszy 

przysłówek w 

stopniu równym 

nietrudno niedobrze niesprawiedliwie 

przysłówek w 

stopniu wyższym 

nie trudniej nie lepiej nie sprawiedliwiej 

przysłówek w 

stopniu najwyższym 

nie najtrudniej nie najlepiej nie najsprawiedliwiej 

 



 

4. Z żartami jak z solą, nie przesadź, bo zabolą.  

Na naukę nigdy nie jest za późno.  

Strzeż się niezgody, unikniesz szkody.  

Nie mój wóz, nie będzie mnie wiózł.  

Nieszczęścia chodzą parami.  

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.  

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.  

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

 

subiektywne wypowiedzi uczniów 

*5. Np. 

• szczery  

Moja koleżanka jest nieszczera. 

Ona jest nie szczera, ale kłamliwa. 

• palący 

To przedział dla niepalących. 

Ten problem był nie palący, ale dość pilny do rozwiązania. 

• sława  

Kmicic okrył się niesławą. 

Nie sława stała się jego udziałem. 

• daleko 

Niedaleko szkoły płynie rzeka. 

Rzeka jest nie daleko, ale blisko. 

 

Partykułę nie piszemy oddzielnie, kiedy występuje w funkcji wyraźnego przeciwstawienia. 

6. Tylko w przeciwstawieniach, np. nie wstrząśnięty, ale poruszony, lub gdy wyraża cechę 

pośrednią, np. Jeszcze nie obyty w świecie, ale już nie zaściankowy. 

 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. nie piąty – liczebnik 

niepoprawnie – przysłówek 

nie wszędzie – przysłówek 

niedokładny – przymiotnik 



 

nieporozumienie – rzeczownik 

nie ośmioro – liczebnik 

nielatający – imiesłów przymiotnikowy czynny 

nie biegać – czasownik 

nielekki – przymiotnik 

nie dzisiaj – przysłówek 

nie taki – zaimek 

nie trzy – liczebnik 

nie można – wyraz mający znaczenie czasownika 

niełaska – rzeczownik 

niegłośny – przymiotnik 

nie twoja – zaimek 

nie bardzo – przysłówek 

2. kompetencja – niekompetencja 

bronić – nie bronić 

pokorny – niepokorny 

robiąc – nie robiąc 

awansować – nie awansować 

pilnowanie – niepilnowanie 

warto – nie warto 

dostosowany – niedostosowany 

opłakując – nie opłakując 

poważnie – niepoważnie 

 

hasło: brawo 

3. Miała dużo do zrobienia, ale niewiele już jej zostało.  

Ten mecz jest niezbyt dynamiczny.  

Daniel ma nieporządek na biurku, ale się przejmuje.  

Nie raz i nie dwa już to zrobił, więc niełatwo go przekonać do kolejnej próby.  

Z przyjemnością obejrzała film pt. „ Nieoczekiwana zmiana miejsc”.  

Karolina, nie wysłuchawszy argumentów siostry, wyszła z pokoju.  

Była raczej zawstydzona, a nie zirytowana.  

Przedstawiłaś swój plan bardzo nieprzekonująco.  



 

Nie należy lekceważyć tych nieśmiałych przeciwników. 

 

Perswazja – sztuka językowego wywierania wpływu 

1. Np. Celem jest przekonanie adresata wypowiedzi.  

Apel – zwrot skierowany bezpośrednio do adresata. 

Sugestia – sygnalizowanie, ale nie w sposób bezpośredni. 

Uzasadnienie – podanie argumentów. 

2. Np. Nie poddawaj się! Masz do tego talent! Świetnie ci pójdzie. 

Nie rób tego! Będziesz miał większe kłopoty. Usiądź ze mną, to ci pomogę. 

3.  

 

4. Np. 

• apel 

Pójdźmy do 

teatru! Nie zawiedziesz się! 

• sugestia 

Co myślisz o pójściu do teatru? 

• uzasadnienie 

Warto pójść do teatru, bo mają ciekawy repertuar. 

5. Tadeusz Różewicz, List do ludożerców – podmiot liryczny apeluje do odbiorców; 

uzasadnia, że inni ludzie też czują się podobnie 

Wisława Szymborska, Prospekt – pastylka kusi, przedstawia swoje zalety, apeluje 

*6. subiektywne wypowiedzi uczniów 

7. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Wyrażanie opinii 

1. Np. Informacja o faktach to wiadomość obiektywna i bezdyskusyjna, np. II wojna 

światowa wybuchła w 1939 roku. 

Opinia to subiektywne zdanie na dany temat; można z nią dyskutować, np. Uważam, że ten 

film był ciekawy. 



 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „To jedyna...”, „niezwykłym”, „niestety”, „słynny”, „zilustrował smacznie” 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

6. subiektywne wypowiedzi uczniów 

7. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Sprawozdanie z filmu i ze spektaklu 

1.  

 

2. Np. 



 

 

3. Dynamiczny i niezapomniany „Skrzypek na dachu” – sprawozdanie z przedstawienia 

teatralnego 

18 maja 2018 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni obejrzeliśmy Skrzypka na dachu w 

reżyserii Jerzego Gruzy. Musical ten jest adaptacją książki Szolema Alejchema. Spektakl był 

okazją, aby zobaczyć efekt zmiany elewacji oraz wnętrza gmachu sąsiadującego z gdyńską 

plażą miejską.  

Weszliśmy do nowoczesnego wyremontowanego budynku. Kiedy zajęliśmy już miejsca – 

obite pluszem czerwone fotele – w szóstym rzędzie na środku widowni, z niecierpliwością 

czekaliśmy na gong rozpoczynający przedstawienie.  

Akcja widowiska rozgrywa się na początku XX wieku w Anatewce – małym miasteczku 

Imperium Rosyjskiego. Jest ono miejscem życia społeczności żydowskiej i rosyjskiej. 

Główny bohater Tewje Mleczarz – w tej roli Bernard Szyc – mieszka tam z żoną i pięcioma 

córkami. Pragnie, aby dziewczęta założyły własne rodziny, ale one nie zgadzają się na 

tradycyjne zamążpójście. Nie chcą swatek, szukają związków z miłości. W tle rozgrywa się 

dramat ludności żydowskiej. Musi ona opuścić Anatewkę.  

Widowisko wszystkim bardzo się podobało. Wiara, nadzieja i pogoda ducha, z jakimi 

bohater przyjmował przeciwności losu, udzielają się widzom. Na szczególne uznanie 

zasługuje gra Bernarda Szyca. Oprócz tego uwagę przykuwają wpadająca w ucho muzyka i 

żywiołowy taniec. Te elementy idealnie dopełniają przedstawienie. 

W rezultacie 3 godziny i 10 minut upłynęły niezwykle szybko. W drodze powrotnej do 

szkoły wszyscy dzieliliśmy się wrażeniami z pobytu w teatrze. 



 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Recenzja 

1. Recenzja to forma wypowiedzi, w której autor przedstawia własną opinię na temat filmy, 

spektaklu, płyty, przedstawienia. 

Składa się na ogół z części informacyjnej i oceniającej. 

2. Np. 

RECENZJA KSIĄŻKI 

elementy edytorskie, język, okładka, cena, fabuła 

RECENZJA GRY KOMPUTEROWEJ 

skala trudności gry, cena, fabuła 

RECENZJA SPEKTAKLU TEATRALNEGO 

elementy wizualne i dźwiękowe, gra aktorów, choreografia, dobór rekwizytów, reżyseria, 

światło, scenografia, czas trwania, kostiumy 

RECENZJA PŁYTY MUZYCZNEJ 

wykonanie wokalne i instrumentalne, dobór utworów, cena, kompozycja muzyki 

RECENZJA FILMU 

elementy wizualne i dźwiękowe, montaż, gra aktorów, choreografia, dubbing, dobór 

rekwizytów, efekty specjalne, reżyseria, scenariusz 

3. Np. 

• film – ekranizacja, produkcja, filmidło, romansidło 

• muzyka – kompozycja, melodia, podkład muzyczny, ścieżka dźwiękowa 

• autor – twórca, artysta, pisarz, mistrz, talent 

• reżyser – twórca 

• bohater – postać, charakter, czarny charakter 

• aktor – gwiazda, odtwórca, aktorzyna 

4. 1P, 2K, 3K, 4P, 5K, 6P, 7P 

5. Np. 



 

 

6. • Pierwszy w historii pokaz tego filmu odbył się w Nowym Jorku.  

Premiera tego filmu odbyła się w Nowym Jorku. 

• Na tym przedstawieniu osoba podpowiadająca aktorowi miała mnóstwo pracy.  

Na tym przedstawieniu sufler miał mnóstwo roboty. 

• Dziwi mnie tak głośne wyrażenie zadowolenia przez młodą publiczność. 

Dziwi mnie aplauz młodej publiczności. 

*7. Np. Nowy „Wiedźmin” zdecydowanie rzuca na kolana. Twórcy gry stanęli na wysokości 

zadania. Stworzyli dzieło genialne. Gracz wprost nie może się oderwać od komputera. Wiele 

powiedzonek Geralta wpada w ucho i pewnie wejdzie do języka ogólnego. Świetnie 

dopracowana grafika cieszy oko. 

8. subiektywne wypowiedzi uczniów 

9. subiektywne wypowiedzi uczniów 



 

10. Np. 

Ta recenzja jest zbyt ogólna. Tytuł filmu pojawił się dopiero pod koniec 2. akapitu. Za mało 

elementów zostało ocenionych. Nie wiadomo, o czym jest film. 

 

Przemówienie 

1. Przemówienie to wypowiedź oficjalna/nieoficjalna. 

Na sukces przemówienia mają wpływ / nie mają wpływu mowa ciała mówcy, jego ubiór. 

2. Np. 

• W imieniu samorządu szkolnego zwracasz się do nauczycieli w dniu ich święta. 

Szanowni Państwo! / Szanowni Nauczyciele! 

• Przemawiasz do siódmoklasistów podczas zakończenia roku dla ósmoklasistów. 

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy z klas siódmych! 

3. A. argument logiczny 

B. argument odwołujący się do emocji 

4. A. „Po raz ostatni odwołuję się do naszych sojuszników”, „Żądam pomsty” 

B. Argumenty rzeczowe – przywołanie sukcesów z odbudowy Warszawy i zniszczeń 

wojennych. 

Argumenty odwołujące się do emocji – przywołanie obrazu zniszczonej Warszawy i 

pomordowanych ludzi, użycie słownictwa wartościującego. 

C. powtórzenia, np. wielka [Warszawa] 

kontrast, np. wspaniałe sierocińce – gruzy 

Środki te odwołują się do wyobraźni odbiorców, służą pokazaniu dwóch obrazów Warszawy. 

Wzmacniają przekaz. 

5. Np. 

Temat nr 1 

Teza: To, co nieznane, budzi w człowieku lęk, który może zamienić się w agresję. 

Argument 1.: Niechęć do obcych przejawia się agresją. Przykładem może być sytuacja ataku 

miejscowych na Syryjczyka w Poznaniu ze względu na jego kolor skóry. 

Argument 2.: Agresja sprawia, że ludzie zaczynają odczuwać lęk. Na samą myśl o tym, że 

mogłabym zostać zaatakowana z powodu mojego wzrostu czy ubrania, zaczynam się bać, 

choć wiem, że być może do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie. 

 

Temat nr 2 



 

Teza: Technologia jest zagrożeniem dla człowieka. 

Argument 1.: Zdobycze technologiczne przyczyniają się do wielu chorób, np. zaburzeń snu. 

Naukowcy potwierdzili, że wpatrywanie się w jasny ekran smartfona bezpośrednio przed 

snem sprawia, że organizm zaczyna reagować jakby właśnie wstało słońce, zamiast przejść w 

stan odpoczynku. 

Argument 2.: Technologia uzależnia. Przykładem może być duża liczba dzieci, które 

większość czasu spędzają ze smartfonami, ale i dorosłych, którzy nie wyobrażają sobie 

wyjścia z domu bez telefonu. 

6. subiektywne wypowiedzi uczniów 

7. Np. 

• Przemówienie na zakończenie roku szkolnego.  

Warto, żebyśmy wrócili po wakacjach z nowym zapasem sił, a nie ze smutnymi minami. Do 

zobaczenia! 

• Przemówienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Na zakończenie przywołam powiedzenie, które oddaje trud zarówno nauczania, jak i uczenia 

się, „Bez pracy nie ma kołaczy”.  

8. subiektywne wypowiedzi uczniów 

*9. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Scenariusz filmowy 

1. Dialogi – wypowiedzi bohaterów 

Didaskalia – informacje dodatkowe, wskazówki reżyserskie 

2. Np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. subiektywne propozycje 

uczniów 

*5. subiektywne propozycje uczniów 

6. Np. To będzie świetna zabawa. 

Zostanie pamiątka po naszej nauce w szkole. 

 



 

Podanie 

1.  

2. subiektywne propozycje uczniów 

3. W podaniu nie powinno się stosować następujących sformułowań: 

– przesyłam uściski – niestosowne w oficjalnej sytuacji; zbyt osobiste 

– domagam się – niegrzeczne 

– wierzę w Pana dobrą wolę – niestosowne w języku pisanym, w komunikacji oficjalnej 

– szczerze oddany – zbyt osobiste 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Życiorys, CV 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Np. informacji o cechach 

charakteru, wyznaniu, poglądach 

politycznych, majątku 

3. subiektywne wypowiedzi uczniów 

4. brakuje informacji: imię i nazwisko autora, data i miejsce urodzenia 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 



 

6. 

 

7.  

 

8. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

List motywacyjny 

1. W liście motywacyjnym prezentujemy swoje doświadczenie i umiejętności, kiedy staramy 

się o pracę. 

2. Np. mam ukończone 16 lat, jestem dyspozycyjny (w poniedziałki mam mało lekcji), mam 

doświadczenie 

3. 1AC, 2IEF, 3LG, 4HKBDJ 

4. Np. makler giełdowy – odporność na stres, łatwość podejmowania decyzji, refleks, 

umiejętność kontaktu z ludźmi, podzielność uwagi 

weterynarz – życzliwość, sympatia do zwierząt, odpowiedzialność, umiejętność 

podejmowania decyzji, empatia 

5. subiektywne wypowiedzi uczniów 



 

 

Sprawdź, czy potrafisz 

1. Np. Według Arystotelesa „Władza najlepiej sprawdza charakter człowieka”. Dopiero w 

trudnej sytuacji objawiają się kluczowe cechy ludzkiego charakteru, np. niepewność, strach 

przed innymi lub takt. 

2. subiektywne wypowiedzi uczniów 

 

Zestaw 1 – zadania do tekstów 

1. zdarto – nieosobowa forma czasownika; przekazuje informację o czynności 

2. ryk wód, szum zawiei, trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki, ostatnie liny, obraz 

groźny, niebezpieczny, przygnębiający 

3. Metafory zawarte w drugiej strofie: wicher zawył, mokre góry, geniusz śmierci szedł 

sprawiają, że odbiorca łatwiej wyobraża sobie grozę burzy / ma trudności z odczytaniem 

sensów zawartych w utworze. 

4. subiektywne wypowiedzi uczniów 

5. Np. Pasażerowie są w panice. Biegają chaotycznie po pokładzie, próbują się ratować. Mają 

poczucie, że za chwilę umrą, więc żegnają się z życiem.  

Poeta wykorzystał zaimki – postacie są anonimowe. 

6. B1 

7. Żołnierze!, Przyjaciele 

8. pytanie retoryczne; ma przykuć uwagę słuchacza 

9. metafora; pobudza wyobraźnię 

10. BD 

11. A 

12. C 

13. FP 

14. D 

15. Porównanie ma pokazać, że człowiek jest też zwierzęciem i poddaje się ewolucji oraz 

przystosowaniu do określonych warunków. 

 

Zestaw 2 – zadania do tekstów 

1. W wierszu Miniatura średniowiecza podmiot liryczny opisuje przejazd orszaku 

zaobserwowany na średniowiecznej miniaturze. 



 

2. C 

3. PF 

4. D 

5. B1 

6. Te wyrazy to archaizmy. Służą oddaniu klimatu sceny ukazanej na średniowiecznej 

miniaturze. 

7. Możliwość 1.: Każdy rycerz wygląda tak samo – został zwielokrotniony. 

Możliwość 2.: Rycerze zachowują się tak, jakby się wyjątkowo o coś starali. 

8. Podmiot liryczny wymienia elementy, których brakuje, np. szubieniczka, kwestia 

mieszczańska, smutnych osób, czym podkreśla idealizm/wybrakowanie opisywanego przez 

siebie świata. 

9. A 

10. np. piekło – rysunek piekła lub jakaś trudna, okropna sytuacja 

11. B 

12. BC 

13. A3 

14. I próbowali, więc na ogół wrzucali susz do wrzątku wraz z torebkami. 

15. D 

16. B 

17. Do tego, aby zostać wynalazcą, nie potrzeba wiele – czasem decyduje o tym przypadek. 

 

Zestaw 3 – zadania do tekstów 

1. D 

2. pytanie retoryczne; przyciąga uwagę 

3. dzieła – podstawa słowotwórcza; arcy- to formant, który służy podkreśleniu czegoś 

4. A 

5. Np. Zapominamy wszystko szybko, w ułamku sekundy. 

6. FP 

7. AC 

8. D 

9. C 

*10. Np. Narrator występuje w roli autora opowiadania. Wypowiada się raz w 1. os., np. 

szliśmy, ale też w 3. os., np. zrzędził, rzekł. 



 

11. AC 

12. Aby opowiedzieć historię przedstawioną przez Mrożka bez dialogów, należy przekształcić 

mowę niezależną w zależną / mowę zależną w niezależną. 

13. Np. Ale i mnie ciężko. 

Muszę mu dostarczać opowieści, które go zainteresują.  

Opowieść więc musi być ciekawa, bo tylko rzeczy ciekawe kogoś zainteresują. 

14. Np. Autor musi pogodzić wymagania czytelników i swoich bohaterów. W rozmowie z 

bohaterami używa argumentów odnoszących się do emocji i rzeczowych. 


