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X KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2012/2013 

Etap szkolny 

Wskazówki	dla	uczestnika	
 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty, w razie potrzeby powracaj do odpowiednich 
fragmentów. 
 
2. Zwróć uwagę, że w niektórych zadaniach została określona liczba zdań lub 
argumentów, które należy zawrzeć w odpowiedzi. 
 
3. Przy każdym zadaniu została podana liczba możliwych do uzyskania punktów. 
 
4. Przestrzegaj ram czasowych – na wykonanie pracy masz 90 minut. 
 

Powodzenia! 

 

Pięć razy pięć, czyli dwadzieścia pięć zagadkowych pytań i odpowiedzi 

 

Tekst pierwszy 

Klucz Wisława Szymborska 

Był klucz i nagle nie ma klucza. 
Jak dostaniemy się do domu? 
Może ktoś znajdzie klucz zgubiony, 
Obejrzy go - i cóż mu po nim? 
Idzie i w ręce go podrzuca 
jak bryłkę żelaznego złomu. 
 
Z miłością, jaką mam dla ciebie, 
Gdyby to samo się zdarzyło, 
nie tylko nam: całemu światu 
ubyłaby ta jedna miłość. 
Na obcej podniesiona ręce 
żadnego domu nie otworzy 
i będzie formą, niczym więcej, 
i niechaj rdza się nad nią sroży. 
 
Nie z kart, nie z gwiazd, nie z krzyku pawia 
Taki horoskop się ustawia. 
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1. Słowo „klucz” w wierszu posiada znaczenie dosłowne i przenośne. Wyjaśnij je. 
                                                                                                                         0-2 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
 

2. Wskaż w tekście środki stylistyczne i określ ich funkcję:                                         0-5 
 
L.p. Środek stylistyczny Przykład Rola, jaką pełni 
1. Symbol 

 
  

2. Metafora 
 

  

3. Powtórzenie 
 

  

4. Epitet 
 

  

5. Pytanie retoryczne 
 

  

 

3. Ostatnie wyodrębnione wersy wiersza brzmią: Nie z kart, nie z gwiazd, nie z krzyku 
pawia Taki horoskop się ustawia. Rozwiń w trzech zdaniach tę myśl, nawiązując do 
idei zawartej w wierszu.                                                                                        0-2 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Wyobraź sobie, że otwierasz kluczem drzwi do:  

 szuflady i co w niej znajdujesz? Wymyśl nazwę oryginalnego przedmiotu oraz 
napisz, do czego służy, (4 zdania)……………………………………………….0-1 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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 spiżarni babci i co w niej znajdujesz? Przywołaj nazwę jakiegoś smakołyku i opisz 
jego smak, (4 zdania)…………………………………………………………….0-1 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 

 serca osoby, którą bardzo lubisz. Jakich uczuć doświadczasz? (4 zdania)           0-1 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 

 do nieba i co w nim widzisz? Uruchom wyobraźnię, porusz zmysły. (4 zdania) 0-1 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
 

5. Utwórz rodzinę wyrazów od słowa klucz (5 wyrazów) Postaraj się, aby utworzyć 
różne, np. rzeczowniki, czasownik, przymiotnik.                                                        0-2 
………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………… 
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Tekst drugi 
 

W cieniu drzewa, w Afryce 
 

To już koniec podróży. W każdym razie koniec tego fragmentu, który dotąd opisałem. 
Teraz jeszcze – w drodze powrotnej – krótki odpoczynek w cieniu drzewa. Drzewo rośnie w 
wiosce, która nazywa się Adofo i leży niedaleko Błękitnego Nilu, w etiopskiej prowincji 
Wollega. Jest to ogromny, gęstolistny mangowiec, wiecznie zielony. Kto podróżuje po 
płaskowyżach Afryki, po bezkresach Sahelu i Sawanny, widzi ciągle powtarzający się, 
zdumiewający obraz: na wielkiej, spalonej słońcem piaszczystej ziemi, na równinach 
pokrytych wyschniętą, zżółkłą trawą i rzadko rosnącymi, suchymi i kolczastymi krzewami, co 
jakiś czas pojawia się samotne, pojedyncze, szeroko rozgałęzione drzewo. Jego zieleń jest 
bujna i świeża, tak intensywna, że już z dala tworzy widoczną na linii horyzontu wyraźną, 
nasyconą plamę. Jego liście, choć nigdzie nie ma śladu wiatru, poruszają się i migocą. Skąd to 
drzewo w tym księżycowo martwym pejzażu? Dlaczego właśnie w tym miejscu? Dlaczego 
tylko jedno? Skąd czerpie soki? Czasami wypadnie nam jechać wiele kilometrów, nim 
napotkamy następne takie drzewo. 

Być może rosło tu dawniej wiele drzew, las cały, ale został on wycięty i spalony, a 
zachował się tylko ten jeden mangowiec. Wszyscy w okolicy dbali o jego ocalenie, wiedząc, 
jak ważne jest, aby żył. Bo wokół każdego z tych samotnych drzew leży wioska. Właściwie 
już z daleka takiego mangowca możemy śmiało kierować się w jego stronę wiedząc, że 
spotkamy tam ludzi, odrobinę wody i może coś do jedzenia. Ci ludzie ocalili drzewo, bo bez 
niego nie mogliby żyć: W tamtym słońcu człowiek, aby istnieć, potrzebuje cienia, a drzewo 
jest tego cienia depozytariuszem i dawcą. 

Jeżeli na wsi jest nauczyciel, miejsce pod drzewem służy za klasę szkolną. Rano 
ściągają tu dzieci z całej wsi. Nie ma klas ni granic wieku, kto chce przychodzić – przychodzi. 
Pani albo pan przyczepiają do pnia wydrukowany na papierze alfabet. Pokazują kijkiem 
litery, a dzieci patrzą i powtarzają. Muszą nauczyć się na pamięć – nie mają czym ani na 
czym pisać. 

Kiedy zaczyna się południe i niebo bieleje od żaru, w cieniu drzewa kryje się kto 
może: dzieci i starsi, a jeżeli we wsi jest bydło, również i ono – krowy, owce i kozy. Upał 
godzin południowych lepiej przeczekać pod drzewem niż w swojej lepiance. W lepiance jest 
ciasno i duszno, a pod drzewem luźniej i więcej nadziei na przewiew. 

Godziny popołudniowe są najważniejsze – starsi zbierają się pod drzewem na naradę. 
Mangowiec jest jedynym miejscem, gdzie mogą zejść się i rozmawiać, gdyż we wsi nie ma 
żadnego większego pomieszczenia. Ludzie przychodzą tu na takie zebrania pilnie i ochoczo, 
Afrykanie to natury kolektywistyczne, mające wielką potrzebę uczestniczenia we wszystkim, 
co jest życiem zbiorowym. Wszelkie decyzje podejmuje się gromadnie, wspólnie rozstrzyga 
się spory i kłótnie, uchwala, kto ile ziemi dostanie pod uprawę. Tradycją jest, że każda 
uchwała musi być podjęta jednomyślnie. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, większość będzie go 
przekonywać tak długo, aż zmieni stanowisko. Trwa to czasem w nieskończoność, ponieważ 
cechą tych dyskusji jest bezgraniczne gadulstwo. Jeżeli we wsi ktoś się z kimś kłóci, to sąd 
zebrany pod drzewem nie będzie dochodził prawdy ani ustalał, kto ma rację, lecz zajmie się 
wyłącznie zażegnaniem konfliktu, doprowadzeniem do ugody stron, przyznając słuszność 
każdej z nich.(…) 

Teraz pod drzewem zbierają się kobiety, przychodzą starcy i ciekawe wszystkiego 
dzieci. Jeżeli mają drewno – palą ognisko. Jeżeli jest woda i mięta – parzą gęstą, esencjonalną 
herbatę. Zaczyna się czas najprzyjemniejszy, który lubię najbardziej – opowiadania zdarzeń 
dnia, historii, w których mieszają się fakty i urojenia, rzeczy wesołe z tymi, które budzą lęk. 
(…) 
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Stąd chwila wieczorna jest tak ważna, bo jest właśnie porą, kiedy społeczność 
zastanawia się, kim jest i skąd pochodzi, uświadamia sobie własną odrębność i inność, określa 
swoją tożsamość. Jest to godzina rozmowy z przodkami, którzy wprawdzie odeszli, ale i są 
zarazem, prowadzą nas dalej przez życie, ochraniają przed złem.(…) 

Więc miejsce pod mangowcem pozostanie puste do świtu. O świcie na ziemi pojawią 
się jednocześnie słońce i cień drzewa. Słońce obudzi ludzi, którzy zaraz zaczną przed nim 
kryć się, szukać ochrony cienia. To dziwne, ale jest prawdą, że życie ludzkie zależy od rzeczy 
tak ulotnej i kruchej jak cień. Dlatego drzewo, które go użycza, jest czymś więcej niż 
drzewem – jest życiem. Jeżeli w wierzchołek uderzy piorun i mangowiec spłonie (…) 
Dlatego jeżeli piorun roztrzaska drzewo, zginą również ludzie, którzy żyli w jego cieniu. I tak 
też jest powiedziane: człowiek nie może przeżyć dłużej niż jego cień. 

        
Ryszard Kapuściński, fragm. książki Heban 

 
6. Przytoczony fragment jest gatunkiem zwanym reportażem. Udowodnij, że to prawda. Podaj 
co najmniej 4 cechy reportażu.      ………………………..0- 2 
 
 …………………………………. 
 …………………………………. 
 …………………………………. 
 …………………………………. 

7. Opis drzewa mangowca jest niezwykle sugestywny. Jaką rolę w tym opisie pełnią zdania 
pytające?                         0-2 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8. Jaką funkcję pełniło drzewo w kulturach afrykańskich? Podaj cztery przykłady.      0-3 

 …………………………………………………………………………………........................ 
 ……………………………………………………………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………………............................ 
 ……………………………………………………………………………………………........ 

 

9. Rozwiń krótką wypowiedź zaczynającą się od słów:  
Jeżeli w wierzchołek uderzy piorun i mangowiec spłonie … ;  
i uwzględnij w niej konsekwencje wynikające z utraty mangowca. Wypowiedź ujmij w pięciu 
zdaniach oraz utrzymaj ją w klimacie reportażu.                                                               0-5 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

10. Jakie wartości są najważniejsze dla mieszkańców Afryki? Podaj trzy.                            0-2 

 …………………………………………..................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tekst trzeci  

Światło i cień 

(…) Lepiej spójrz na obraz z prawej strony. 

Mnich- powiedziała głośno Ewa. 

Mnich trzymał w ręce książkę i uważnie ją czytał. 

- Światło i cień – oznajmiła pisarka niezrozumiale. Dzieliły się nawzajem swym 
niezrozumieniem, pełne dobrej woli. „Rozmawiamy”, uświadomiła sobie Ewa. „Naprawdę 
rozmawiamy. Jak Sokrates z ludźmi na rynku. Sokrates, który wciąż szukał prawdy, bo chciał 
żyć w prawdzie, ale umarł”. 

Pisarka wysunęła rękę i położyła ją na reprodukcji. 

- To są obrazy Rembrandta. Naprawdę nazywał się van Rijn, ale uparł się, by podpisywać 
swoje dzieła wyłącznie imieniem. Ci, co go znali, przekazali potomnym, że był; precyzyjnym 
rzemieślnikiem bez wyobraźni i malował jedynie to, co widział. Do namalowania obrazu 
Jakuba, Izaaka i anioła potrzebował modeli, nie umiał stworzyć ich z głowy. Mnich także mu 
pozował. 

Ale Rembrandt nie zasłynął jako wybitny portrecista, lecz jako człowiek, który w sposób 
zdumiewający umiał oddać światło i cień. Spójrz na mnicha…. 

Ewa patrzyła. Mnich musiał stać w pełnym, jaskrawym słońcu, gdyż cienie na jego kapturze 
układały się w nieregularne, gęste czarne plamy. Książka, którą trzymał w ręce, rzucała cień 
na jego rękawy i dłonie. lecz mała słoneczna plamka przesmyknęła się między uchylonymi 
kartkami i zajaśniała na skraju szaty. Pół twarzy mnicha wyłaniało się łagodnie i miękko spod 
kaptura, drugą połowę drapieżnie zawłaszczył cień.  

Rembrandt malował tylko rzeczywistość, nie sięgał wyobraźni. Może jej nie miał? Za to był 
mistrzem w oddawaniu światła i cienia. Dziś zachwycamy się Rembrandtem, jego obrazy 
osiągają na aukcjach niebotyczne ceny kilkuset milionów dolarów. Kupno i sprzedaż. 
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Zachwycamy się namalowanym światłem i cieniem. Nie umiemy się zachwycić nimi, gdy je 
widzimy rzeczywistości. A przecież są. Żyjemy wśród nich, przechodzimy obok, nie 
zwracając uwagi. Znajdź w życiu swoje światło i swój cień, bo nie kupisz ich za żadne 
pieniądze – zakończyła niespodziewanie pisarka wysokim, ostrym głosem. Ewa wiedziała już, 
że nic więcej nie usłyszy. 

Pająk bezszelestnie tkał swoją pajęczynę. Kobieta milczała i głaskała łeb psa. Jej głowa i 
jedno ramię tonęły w cieniu i wydawały się młodsze od ręki, leżącej na albumie. Słońce, 
padające z uchylonego balkonu, uwydatniło na dłoni brązowe plamy, błękitne żyły i 
pomarszczoną skórę. „Oba obrazy są prawdziwe. Ona z tym jasnym, ostrym, niemal młodym 
głosem, lecz z bezwiekową twarzą i jej stara, zmęczona ręka na stole”, pomyślała Ewa. 

Wstała. Pisarka wstała również, nie skrywając westchnienia ulgi. Lecz uchylając drzwi, 
powiedziała jeszcze, pospiesznie i zdecydowanie: 

- Człowiek to nie matematyka. Nic się w nim ze sobą nie zgadza. Dodasz dwie liczby, 
wyjdzie ci wynik ujemny. I na odwrót. Szukaj. Naucz się szukać. Książki nie dają 
odpowiedzi, nawet te najmądrzejsze, ale pomagają stawiać pytania. Wykrzycz je sama sobie, 
nawet gdybyś nigdy nie miała znaleźć odpowiedzi. Pytania są niezmienne, odpowiedzi często 
się zmieniają.  

Fragment powieści „Ono” Doroty Terakowskiej 

11. Rozmowa o świetle i cieniu na obrazie Rembrandta uruchamia symbolikę tych pojęć. 
Okazuje się, że są to dwie strony tego samego medalu – różne odsłony naszego życia. Na 
podstawie obrazu i spostrzeżeń bohaterki Ewy wyjaśnij, jak rozumiesz te symbole.           0-4 

Symbole Obraz Rembrandta – opis 
mnicha 

Obserwacja pisarki przez bohaterkę 
Ewę 

Światło  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cień   
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12. Przeczytaj uważnie ostatni akapit - słowa pisarki na temat człowieka. Co sugeruje 
każdemu z nas jej wypowiedź? Przedstaw swoje refleksje w czterech zdaniach.                0-4 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

13. Od słów światło i cień utwórz podane w tabeli formy przypadków i oddziel temat od 
końcówki                                                                                                                               0-2 

Słowa Dopełniacz l.p. Celownik l.p. Miejscownik l.p. 
światło   

 
  

cień  
 

  

 

14. Nazwij części mowy zawarte w zdaniu opisującym mnicha:                                           0-3 

Pół twarzy mnicha wyłaniało się łagodnie i miękko spod kaptura, drugą połowę drapieżnie 
zawłaszczył cień. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....... 
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15. Gdybyś miał namalować portret jakiejś osoby, to kogo byś namalował i jakie cechy 
postaci i szczegóły twarzy szczególnie byś podkreślił i dlaczego.                                    0-4 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Tekst czwarty 

Powieści Doroty Terakowskiej są….dziwne. Bo nierówne – miejscami nudzą, nieraz drażnią 
zbyt łatwymi rozwiązaniami, schematycznie rozwijającą się fabułą. Przewidywalnością 
zdarzeń, a kiedy indziej zaskakują dobrze skonstruowanymi dialogami, świetnie 
stopniowanym napięciem. Napięciem dla kogo jednak przeznaczonym – można  by zapytać, 
uprzedzając pytanie o adresata wpisanego w tekst. Trudno byłoby go wskazać. Równie 
trudno, jak określić jednoznacznie rodzaj pisarstwa Terakowskiej. Powieść obyczajowa dla 
dzieci i młodzieży? A może raczej moralitet? Fantasy? Baśń? Wydaje się, że różne 
konwencje zbiegają się w jej tekstach, przeplatają, migają niczym światełka, których 
zadaniem – podobnie jak ulicznych drogowskazów sygnalizacyjnych - jest wskazywanie 
możliwości stop, trzeba pomyśleć, teraz oczekiwanie, czyli faza analizy i interpretacji, aż 
wreszcie- cała naprzód, droga wolna (czy może lepiej rozpoznana). Bo - co niewątpliwie jest 
zaletą stylu Terakowskiej – w swej fazie finalnej kolejne opowieści upodabniają się do 
klasycznej bajki, bajki w stylu Ezopa czy nawet La Fontaine’a i zmierzają do morału. 
zgrabnej puenty. 

Fragment recenzji Wioletty Wojdy pt. Kłopot z Terakowską 

 

16. Co powinna zawierać dobrze napisana recenzja książki? Podaj cztery cechy tej formy 
wypowiedzi.                                                                                                                       0-2 

 ………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………….............. 

 …………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………...………… 
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17. Autorka wylicza różne gatunki literackie, których elementy dostrzega w twórczości D. 
Terakowskiej. Czy w cytowanym fragmencie (tekst trzeci) dostrzegasz ten mix gatunkowy? 
Jeśli tak, podaj co najmniej dwa przykłady z uzasadnieniem - wykorzystanych gatunków 
literackich.                                                                                                                       0-2 
 

 …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 

18. Autorka recenzji wylicza zalety i wady pisarstwa D. Terakowskiej. Wyobraź sobie, że 
przygotowujesz się do napisania recenzji jakiegoś utworu. Podaj jego tytuł i autora oraz 
wypisz w tabeli, jakie, według Ciebie, zawiera wady i zalety ( co najmniej 3).                   0-5 
 
Tytuł i autor  

Zalety --
argumentacja 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

Wady - 
argumentacja 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
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19. Narysuj wykres zdania wielokrotnie złożonego i nazwij zdania składowe. 
Wydaje się, że różne konwencje zbiegają się w jej tekstach, przeplatają, migają niczym 
światełka, których zadaniem (…) jest wskazywanie możliwości stop (…).                           0-2 
 
Wykres:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy zdań 
składowych: 

 
 
 
 
 

 
20. Napisz, swoimi słowami, jak rozumiesz pojęcie fabuły. Zrób to tak, aby każdy mógł je 
zrozumieć. Zastosuj argumentację.                                                                                  0-3 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………........ 
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Tekst piąty. 

 Żegluga Adam Mickiewicz  

Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła, 
Majtek wbiegł na drabinę, gotujcie się, dzieci! 
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci, 
Jak pająk czatujący na skinienie sidła. 
 
Wiatr! - wiatr! - dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła, 
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci, 
Wznosi kark, zdeptał fale i skróś niebios leci, 
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła. 
 
I mój duch masztu lotem buja śród odmętu, 
Wzdyma się wyobraźnia jak warkocz tych żagli, 
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem; 
 
Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu, 
Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli: 
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem. 

21. Jaki gatunek reprezentuje powyższy utwór? Podaj nazwę i wyjaśnij termin.  0-2 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

22. Opisz w 5 - 6 zdaniach dynamiczną sytuację na morzu. W swojej wypowiedzi 
wykorzystaj: wyrazy dźwiękonaśladowcze, wykrzyknienia, czasowniki dynamiczne. 0-4 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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23. Nazwij emocje, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu. Odwołaj się do symboliki 
ptaka.                                                                                                                             0-2 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

24. Nadaj metaforyczne tytuły poszczególnym strofom wiersza.     0-2 

 …………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………... 
 
 
25. W podanej rodzinie wyrazów wyodrębnij rdzeń i zapisz oboczności.    0-2
   
pająk, pajęczarz, pajęczyna, pajęczynka, pajęczak, pajęczyca, pajączek 

 
rdzeń: …………………………………………………………………………………………. 
oboczności: ………………………………………………………………………………….... 


