
SPRAWDZIAN 1. 

Instrukcja dla ucznia 
 
1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 

2. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem lub 
atramentem. Nie używaj korektora. 

3. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Odpowiedzi do niektórych z nich 
zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób: 

• w zadaniach 2., 5., 10. i 11. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko 
jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, na przykład: 

A B C D 

• w zadaniach 1. i 8. należy ocenić, czy stwierdzenia są prawdziwe (P), czy fałszywe 
(F). Zamaluj kratkę z literami, które odpowiadają kolejności stwierdzeń w zadaniu,             
na przykład: 

PP PF FP FF 

• w zadaniach 4.i 9. należy wskazać właściwe uzupełnienia zdania spośród podanych 
odpowiedzi A lub B oraz C lub D. Zamaluj kratkę z odpowiednim połączniem liter,             
na przykład: 

AC AD BC BD 

• w zadaniu 7. należy dokończyć wypowiedzenie informacją A lub B i jej 
uzasadnieniem 1 albo 2. Zamaluj kratkę z wybraną literą i cyfrą, na przykład: 

A1 A2 B1 B2 

4. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, 
to błędne zaznaczenie otocz kółkiem i wybierz inną odpowiedź, na przykład: 

A B C D 

5. Odpowiedzi do zadań 3., 6. i 12. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych 
miejscach. Pomyłki wyraźnie przekreślaj. 

  



 

Kazimierz Wierzyński 

100 m 
 
Każdy muskuł się zwinął w kłębek jak sprężyna 
I na cięciwie ciała niecierpliwie drży, 
Motor serca już w uszach walić mi zaczyna, 
Gotowe! Starter, strzelać! Raz – dwa – trzy! 
 
Ach – stopy już poderwał alarmowy sygnał, 
Klin powietrza się w gardło aż do bólu wbił, 
Galop ruchu mnie poniósł, oddech z piersi wygnał 
I z wszystkich żył pompuje coraz więcej sił. 
 
Burza kroków mych teraz zniszczy cię, rozgniecie, 
Milionem razów zgnębi, nim dojdziesz do stu – 
Przestrzeni nienawistna rozpięta na mecie 
Białym pasmem, co krzyczy, że to już jest tu. 
 
Ostatnim jeszcze susem dopaść cię drapieżnie, 
Z taśmą na piersiach poczuć się lekkim jak puch, 
I z uśmiechem cię w sercu pomieścić jak bieżnię, 
Jak treść twą tajemniczą, nieustanny ruch.  
 

Kazimierz Wierzyński Poezje, Lublin 1990, s. 114. 

 
 
Zadanie 1. (0–1) 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 
 

Wiersz w sposób poetycki opisuje jedną z konkurencji sportowych. P F 

Osoba mówiąca w wierszu ujawnia się w każdej strofie. P F 

 
 
Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
 
O dynamice wiersza świadczy nagromadzenie 
 
A. czasowników. 
B. rzeczowników. 
C. epitetów. 
D. porównań. 
 
 
 
 



Zadanie 3. (0–2) 
Wypisz z wiersza jedno porównanie i wyjaśnij, co ono oznacza. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 4. (0–1) 
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 
 
Rymująca się para rzeczowników występuje w strofie A/B. Utwór jest przykładem 
wiersza C/D. 
 
A. pierwszej     C. rytmicznego. 
B. czwartej     D. białego. 
 
 
Zadanie 5. (0–1) 
Które powiedzenie nie zachęca do zdrowego stylu życia? Wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych. 
 
A. W zdrowym ciele zdrowy duch. 
B. Zimna woda zdrowia doda. 
C. Ruch lekarstwem na długowieczność. 
D. Jedz, pij i popuszczaj pasa. 
 
 
Zadanie 6. (0–2) 
W Twojej szkole odbędą się zawody sportowe. Napisz ogłoszenie informujące 
o tym wydarzeniu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Listy elektroniczne (e-maile) 
 
Forma gatunkowa listu elektronicznego (nazywanego powszechnie mailem) nie jest 
jeszcze formą ostatecznie ukształtowaną. Dlatego nawiązuje do dwóch 
przeciwstawnych wzorców: bądź do wzorca listu tradycyjnego, bądź do wzorca 
bezpośredniej (czy telefonicznej) rozmowy. W związku z tym w mailu znajdujemy 
najczęściej oba te wzorce: początek maila odwzorowuje rozmowę, zakończenie zaś 
– list. Takie bowiem formy rozpoczynające, jak Cześć, Dzień dobry, Witam typowe są 
dla kontaktów twarzą w twarz (tak mówimy, gdy spotkamy kogoś znajomego). 
Natomiast formy kończące maile w większości przypominają formuły grzecznościowe 
umieszczane w listach: Pozdrawiam, Łączę serdeczne pozdrowienia, Z poważaniem, 
Całuję. 

Z racji krótkiej tradycji maile stwarzają wiele problemów grzecznościowych. 
Przede wszystkim na uwagę zasługuje ich strona graficzna. Są one wprawdzie 
szybką formą korespondencji, ale nie oznacza to, że muszą być szybko pisane. 
Szybko piszący nadawca robi błędy literowe, często ortograficzne, pomija zwykle 
interpunkcję i polskie znaki [...]. 

Ważną częścią listu elektronicznego jest nagłówek. Najbardziej eleganckie,  
i naturalne zarazem, jest zwrócenie się do adresata o wyższej randze za 

pomocą formy pochodzącej z korespondencji „papierowej”: Szanowny Panie, 
Szanowna Pani, Szanowni Państwo. [...] 

Niestosowne jest łączenie w obrębie tego samego nagłówka form typowych 
dla relacji na ty z formami typowymi dla relacji na pan, pani. Na przykład: Drogi Panie 
Doktorze, Kochana Pani Doktor. [...] 

Równie ważne jak nagłówek jest zakończenie maila. Z finalną formułą 
grzecznościową Polacy na ogół kłopotu nie mają – przejmują ją, jak była już o tym 
mowa, z wzorców korespondencji tradycyjnej. [...] 

Ważną kwestią jest ponadto termin odpowiedzi na mail. W polskim obyczaju 
przyjęło się, że elegancko jest przesłać odpowiedź najpóźniej następnego dnia. 
Zbytnie zwlekanie z odpowiedzią naraża nas na miano osoby nieodpowiedzialnej lub 
niestarannie wychowanej. 
 
 

Na podstawie: Małgorzata Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

 
Zadanie 7. (0–1) 
Wybierz określenie dla tego tekstu i uzasadnij swój wybór. Zaznacz literę A 
albo B oraz numer 1 lub 2. 
 
Tekst ma charakter 
 

A. reklamowy, 

ponieważ 

1. 
zachęca do częstego wysyłania listów 
elektronicznych. 

B. informacyjny, 2. 
przedstawia zasady związane z wysyłaniem 
listów elektronicznych. 

 
 
 



Zadanie 8. (0–1) 
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 
 

E-maile są formą komunikacji o długowiecznej tradycji. P F 

Na otrzymany e-mail wypada odpowiedzieć najpóźniej następnego 
dnia. 

P  F 

 
 
Zadanie 9. (0–1) 
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. 
 
List elektroniczny adresowany do swojej wychowawczyni rozpoczniesz zwrotem A/B 
i zakończysz słowami C/D. 
 
A. Droga Pani Alicjo     C. Z wyrazami szacunku 
B. Szanowna Pani       D. Cześć 
 

 
 
Informacje do zadania 10. 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie 
 

 

 

 
Mamy zaszczyt zaprosić 

 
Szanowną Panią Marię Potocką 

 
na pokaz slajdów Przyroda w pełni wiosny. 

Prezentacja odbędzie się w Ośrodku Kultury Farsa 
w Pionkach. 

 
Dyrekcja 

Ośrodka Kultury 

 
 
 
Zadanie 10. (0–1) 
Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
 
W zaproszeniu zabrakło informacji o 
 
A. miejscu wydarzenia. 
B. terminie pokazu. 
C. adresacie. 
D. nadawcy. 
 

 



Zadanie 11. (0–1) 
Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
 

W zdaniu Zapraszamy na pokaz slajdów wyraz slajdów jest 

A. podmiotem. 
B. dopełnieniem. 
C. przydawką. 
D. okolicznikiem. 
 

Zadanie 12. (0–7) 

W formie opowiadania z dialogiem napisz o miłym zdarzeniu, które Cię ostatnio 
spotkało.  
 
Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Karta odpowiedzi 
 

Zadanie 1. PP PF FP FF 

Zadanie 2. A B C D 

Zadanie 4. AC AD BC BD 

Zadanie 5. A B C D 

Zadanie 7. A1 A2 B1 B2 

Zadanie 8. PP PF FP FF 

Zadanie 9. AC AD BC BD 

Zadanie 10. A B C D 

Zadanie 11. A B C D 

 


