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XLVIII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  
 
I.  Wewnątrz wyrazu literę {ę} odczytujemy rozmaicie w zależności od kontekstu. Bywa odczytywana jako 

[e], jako  połączenie samogłoski i spółgłoski nosowej, tzn. jako [em], [en], [eń] itd. Porównaj wymowę 

podanych wyrazów z wymową słów zapisanych w nagłówku tabeli. Uzupełnij tabelę według podanego 

wzoru. 

 

WYRAZ DO 

ANALIZY 

 

jak                   

w wyrazie 

święto 

jak                    

w wyrazie 

kępa 

jak                   

w wyrazie 

zgięcie 

jak                   

w wyrazie 

wzięła 

pragnęli 
   X 

będzie 
    

błędny 
    

gęba 
    

 
II. Do jednej z uniwersyteckich poradni językowych nadeszło zapytanie: 

      Jaka jest męska forma nazwiska Gałąź w dopełniaczu? 

Pytający otrzymał odpowiedź:  

Choć z pozoru wydawałoby się, że nazwisko Gałąź powinno się odmieniać zgodnie z odmianą rzeczowników 

rodzaju żeńskiego (jak rzeczownik pospolity gałąź), to jednak nazwisko to – ponieważ jest zakończone na 

spółgłoskę – odmieniamy jak rzeczowniki męskoosobowe, ponadto z zachowaniem w temacie fleksyjnym -ą-. 

A więc w dopełniaczu będzie ono mieć postać: Gałązia.  

 

Przeanalizuj podane niżej nazwiska. Wybierz dwa spośród nich, które należy odmieniać zgodnie 

z powyższą regułą. Przy każdym z wybranych nazwisk zapisz odpowiednie formy fleksyjne. 

        

                 Gołąb, Noc, Kosa, Paź, Poręcz 

 

Nazwisko Dopełniacz l. poj. Celownik l. poj. Narzędnik l. poj. 
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III. Podane wyrażenia wpisz  w odpowiednie rubryki tabeli:  

martwy (zając), biegnący (lekkoatleta), ograniczony (dostęp), sprawiedliwy (sędzia), budowany (dom), spragniony 

(wędrowiec), podręczne (materiały), kłócący  się (koledzy) 

 

Imiesłowy przymiotnikowe Przymiotniki 

czynne                                 bierne niepodzielne                        podzielne 

słowotwórczo                     słowotwórczo 

  

  

 
 
IV. Od jakich czasowników nie możemy tworzyć imiesłowów przymiotnikowych czynnych? Określ ich typ 
i podaj przykład takiego czasownika.  

 

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

 
V. W jakich stosunkach znaczeniowych pozostają związki frazeologiczne w podanych  parach?  

a) opływać w dostatki – klepać biedę    …………………………………………………………………… 

b) być na ostatnich nogach – padać na nos …………………………………………………………………….. 

 

VI. W jakim znaczeniu zostały użyte wyrazy pogrubione w podanym fragmencie Żywota człowieka 

poczciwego Mikołaja Reja? 

A iż między wszytkimi cnotami bezpiecznie to każdy rzec musi, iż to jest naprzedniejsza cnota 

sprawiedliwość, a już się do tej wszytki ine cnoty ściągać muszą, jako rzeki do morza ─ bo gdzie zastąpi 

sprawiedliwość, już ustać musi łakomstwo, już gniew, już zazdrość; bo kto będzie pomniał na sprawiedliwość, 

wszytko to w nim upaść a ustać musi ─ a tak poczciwemu człowiekowi nie ma być nic inszego na więtszej 

pieczy, jedno ta święta a naprzedniejsza cnota: sprawiedliwość. Przeto poczciwy człowiek ma pilnie 

przestrzegać, aby go ani stan żadny, ani ślachectwa, ani żadna wspaniałość od inych cnót nie odciągała, a 

zwłaszcza od tej świętej sprawiedliwości a od tego wszech cnót prawego celu. 

 

naprzedniejsza ─ ………………………………………….. 

wszytki  ─ ……………………………………………………. 

 

poczciwemu ─ ………………………………………………. 

przeto ─ ………………………………………………………..  
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VII. Zanalizuj składniowo wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a) Wyodrębnij (czyli oddziel pionowymi kreskami) i kolejno ponumeruj wypowiedzenia składowe; 

b)  Sporządź schodkowy wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi; 

c) Określ jednoznacznie typy wypowiedzeń składowych. 

Kiedy niebo bieleje od żaru, bo zaczyna się południe, w cieniu drzewa kryją się 

dzieci, dołączają do nich  starsi,  albowiem upał godzin popołudniowych lepiej 

przeczekać pod drzewem niż w swojej lepiance,  w której jest tak ciasno i 

duszno,  że nie ma nadziei na przewiew. 

                         (na podstawie: R. Kapuściński, Heban) 
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VIII.                                     Bolesław Leśmian 
               Wiatrak 
 

Piętrząc się nad ugorów chętną mu równiną, 
Wiatrak, nad wszystkie wokół odsłonięty światy, 
Poskrzypuje drewnianą w tańcu krynoliną, 
A na trawę, jak diabeł, miota cień rogaty. 
 
Wędrowcze, w jednym miejscu zatkwiony kosturem,     .……….. 
Co znaczą twoje wstrząsy i nagłe podrygi?                       ..………. 
Komu kłaniasz się wokół dębowym kapturem?                  ………… 
Z kim tak trafnie rozmawiasz na migi i śmigi?                    ………… 
 
W co wierzysz? Kogo widzisz nad sobą w lazurze? 
Gdybyś się uczłowieczył – jakie miałbyś lica? 
Co za stwór się zataił w twej sękatej skórze? 
Czym jesteś, oglądany przez duchy z księżyca?  

 

1. Przeanalizuj budowę formacji słowotwórczej rogaty. 

 

 Wyraz podstawowy:………………………. Temat słowotwórczy: ……………………..Formant:……….................. 

  

2. Podaj synonimy następujących wyrażeń:  

piętrzyć się ─ …………….…….; kostur ─ ………....………..; podrygi ─ ………………….; stwór ─…………..….…. 

 

3. Z trzeciej strofy wiersza wypisz neologizm.………………………………………………………………………….. 

 

4. Podaj przypadek i liczbę rzeczowników podkreślonych w wierszu: 

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

 

5. Z drugiej strofy wiersza wypisz zaimek pytajny użyty w celowniku. 

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

 

6. Obok drugiej strofy wiersza wypisz końcówki rymowe. Jaki to typ rymów?  

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

 

7. Określ rozmiar wiersza sylabicznego użyty w wierszu, pamiętając o średniówce. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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XLVIII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  
 
I.  Wewnątrz wyrazu literę {ę} odczytujemy rozmaicie w zależności od kontekstu. Bywa odczytywana jako 

[e], jako  połączenie samogłoski i spółgłoski nosowej, tzn. jako [em], [en], [eń] itd. Porównaj wymowę 

podanych wyrazów z wymową słów zapisanych w nagłówku tabeli. Uzupełnij tabelę według podanego 

wzoru. 

WYRAZ DO 

ANALIZY 

 

jak                    

w wyrazie 

głęboki 

jak                   

w wyrazie 

cięcie 

jak                  

w wyrazie 

ręce 

jak                   

w wyrazie 

wyjęła 

stanęli    X 

wstęp     

wszędzie     

nędzny     

 

II. Do jednej z uniwersyteckich poradni językowych nadeszło zapytanie: 

Jaka jest męska forma nazwiska Gałąź w dopełniaczu? 

Pytający otrzymał odpowiedź:  

Choć z pozoru wydawałoby się, że nazwisko Gałąź powinno się odmieniać zgodnie z odmianą rzeczowników 

rodzaju żeńskiego (jak rzeczownik pospolity gałąź), to jednak nazwisko to – ponieważ jest zakończone 

na spółgłoskę – odmieniamy jak rzeczowniki męskoosobowe, ponadto z zachowaniem w temacie 

fleksyjnym -ą-. A więc w dopełniaczu będzie ono mieć postać: Gałązia.  

Przeanalizuj podane niżej nazwiska. Podkreśl dwa spośród nich, które należy odmieniać zgodnie                

z powyższą regułą. Przy każdym z podkreślonych nazwisk zapisz odpowiednią formę fleksyjną. 

 

Jastrząb, Więź, Gość, Naręcz, Rosa 

 

Nazwisko Dopełniacz l. poj. Celownik l. poj. Miejscownik l. poj. 
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III. Podane wyrażenia wpisz  w odpowiednie rubryki tabeli.  

pilny (uczeń), zwijany (sztandar),  zagrabione (liście), uśmiechnięty (ojciec), zaraźliwy (śmiech), recytujący 

(aktor), koślawe (litery), bawiący się (chłopiec).     

 

Imiesłowy przymiotnikowe Przymiotniki 

czynne                                   bierne    niepodzielne                      podzielne 
 słowotwórczo                   słowotwórczo 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Od jakich czasowników możemy tworzyć imiesłowy przymiotnikowe czynne?  Określ ich typ i podaj 

przykład takiego czasownika. 

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

 

V. W jakich stosunkach znaczeniowych pozostają związki frazeologiczne w podanych  parach?  

 

a) zasnąć w Panu – wydać ostatnie tchnienie                                                 ………………………………. 

b) patrzeć na świat przez różowe okulary – widzieć wszystko w czarnych barwach ………………………………. 

VI. W jakim znaczeniu zostały użyte wyrazy pogrubione w podanym fragmencie Żywota człowieka 

poczciwego Mikołaja Reja?  

 

A sprawiedliwość nic inszego nie jest, jedno to każdemu przywłaszczyć, co czyje jest. Także poczciwy 

każdy człowiek, napirwej sam się nadobnie rozmierzywszy a rozsądziwszy się w sumnieniu swoim, jeśliby 

co komu winien został, tedy bez wszej srogości prawa, bez wszego przymuszenia miałby się i z powinności 

bojaźni Bożej, i z powinności cnoty każdemu usprawiedliwić, a to każdemu przywłaszczyć, co komu słusznie 

należy. 

 

jedno ─ ……………………………………. 

poczciwy ─ ………………………………. 

 

 

nadobnie ─ ………………………………. 

wszego ─ …………………………………. 
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VII. Zanalizuj składniowo wypowiedzenie wielokrotnie złożone: 

a) Wyodrębnij (czyli oddziel pionowymi kreskami) i kolejno ponumeruj wypowiedzenia składowe; 

b)  Sporządź schodkowy wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi; 

c) Określ jednoznacznie typy wypowiedzeń składowych. 

Kiedy zapadają ciemności, bo kończy się dzień, zgromadzeni rozchodzą się do 

domów, przerywają spory,  gdyż dyskusja wymaga, abyśmy  zobaczyli na 

twarzy przemawiającego,  czy jego słowa i oczy mówią to samo. 

(na podstawie: R. Kapuściński, Heban) 
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VIII. 

                                        Bolesław Leśmian 

                                                 Wiatrak 

Piętrząc się nad ugorów chętną mu równiną, 
Wiatrak, nad wszystkie wokół odsłonięty światy, 
Poskrzypuje drewnianą w tańcu krynoliną, 
A na trawę, jak diabeł, miota cień rogaty. 
 
Wędrowcze, w jednym miejscu zatkwiony kosturem,  
Co znaczą twoje wstrząsy i nagłe podrygi?  
Komu kłaniasz się wokół dębowym kapturem?  
Z kim tak trafnie rozmawiasz na migi i śmigi?  
 
W co wierzysz? Kogo widzisz nad sobą w lazurze?   ...……….. 
Gdybyś się uczłowieczył – jakie miałbyś lica?           ..………… 
Co za stwór się zataił w twej sękatej skórze?           ………….. 
Czym jesteś, oglądany przez duchy z księżyca?        …………… 

 

1. Przeanalizuj budowę formacji słowotwórczej dębowy. 

 

Wyraz podstawowy:………………………. Temat słowotwórczy: ……………………..Formant:………................... 

 

2. Podaj synonimy następujących wyrażeń:  

miotać ─ ………….…………….; lazur ─…………….………;  lica ─ …………….…..…; zataić się ─………………… 

 

3. Z trzeciej strofy wiersza wypisz neologizm. …….............................................................................................. 

 

4. Podaj przypadek i liczbę rzeczowników podkreślonych w wierszu. 

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

5. Z trzeciej strofy wiersza wypisz zaimek pytajny użyty w narzędniku. ………………………………………….. 

6. Obok trzeciej strofy wiersza wypisz końcówki rymowe. Jaki to układ rymów? 

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

7. Określ rozmiar wiersza sylabicznego użyty w wierszu, pamiętając o średniówce.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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XLVIII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  
 
I.  Za każde poprawne rozpoznanie po 0,5 p. → 3 x 0,5 p. = 1,5 p. 

WYRAZ DO 

ANALIZY 

 

jak                   

w wyrazie 

święto 

jak                    

w wyrazie 

kępa 

jak                   

w wyrazie 

cięcie 

jak                   

w wyrazie 

wzięła 

pragnęli 
   X 

będzie 
  X  

błędny 
X    

gęba 
 X   

 
II.   Za wybór odpowiednich nazwisk (tzn. Noc i Poręcz - utworzonych od rzeczowników żeńskich 
zakończonych na spółgłoskę) po 0,5 p. --> 2 x 0,5. = 1 p. 
     Za podanie poprawnych form przypadków po 0,5 p. →   6 x 0,5 p. = 3 p.  
                                                                                                           Łącznie 4 p. 

Nazwisko Dopełniacz l. poj. Celownik l. poj. Narzędnik l. poj. 

Noc Noca Nocowi Nocem 

Poręcz Poręcza Poręczowi Poręczem 

 

III.  Za każde poprawne rozpoznanie po 0, 5 p. → 8 x 0,5 p. = 4 p. 

Imiesłowy przymiotnikowe Przymiotniki 

czynne                                 bierne niepodzielne                        podzielne 
słowotwórczo                     słowotwórczo 

biegnący                        ograniczony martwy                              spragniony 

kłócący się                          budowany sprawiedliwy                       podręczny 

 
IV.  Za podanie zasady, że chodzi o czasowniki dokonane  1 p.  

Za podanie dobrego przykładu (np. ugotować, zapisać)   0,5 p. 

     Łącznie:            1,5 p. 

   

V.  Za każde dobre rozpoznanie po 1 p. → 2 x 1 p. = 2 p. 

a) antonimia, znaczenia przeciwne, sprzeczność itp. 

b) synonimia, równoznaczność, bliskoznaczność itp.  
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VI. Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 p. → 4 x 0,5 p. = 2 p. 
najprzedniejsza – 

najważniejsza, 

podstawowa, pierwsza;  

wszytki – wszystkie;  

poczciwy – uczciwy; 

 przeto –  dlatego, z tego 

powodu, z tego względu, 

zatem  
 

VII.  Za poprawne wyodrębnienie każdego wypowiedzenia składowego i za poprawne 

umieszczenie go na  wykresie  (za obie czynności łącznie, i tylko tak) po 0,5  p., → 7 x 0,5 p. =  

3,5 p. 

Za poprawne opisanie każdego „schodka”  po 0,5 p.                       → 7 x 0,5 p. =   3,5 p.  

                                                          Łącznie:       7 p. 

                       1                                         2 

Kiedy niebo bieleje od żaru,│ bo zaczyna się południe, │w cieniu drzewa kryją  

         3                                     4 

się dzieci,│ dołączają do nich  starsi, │ albowiem upał godzin popołudniowych  

                                                                            5 

lepiej przeczekać pod drzewem niż w swojej lepiance,│  w której jest tak ciasno  

     6                                                    7 

i duszno, │ że nie ma nadziei na przewiew. 
                        

 ___3___ ● ___4___ 

 ●                             ● 

___1___                                 ___5____ 
 ●                                            ● 
 ___2___                                 ___6___ 
                                                                          ● 
          ___7___ 

1. Zdanie  okolicznikowe  czasu 

2. Zdanie  okolicznikowe  przyczyny 

3. Zdanie główne 

4. Zdanie łączne 

5. Zdanie okolicznikowe przyczyny 

6. Zdanie rozwijające 

7. Zdanie okolicznikowe stopnia              

i miary 

VIII. Łącznie: 8 p. 

1. Wyraz podstawowy: róg; temat słowotwórczy: rog-; formant: -aty. 

    Za poprawne odpowiedzi: 0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p. = 1,5 p. 

2. Synonimy:  

piętrzyć się – wznosić się; kostur – kij; podrygi – podskoki; stwór – stworzenie, istota  (itp.) 

  Za każdą poprawną odpowiedź po  0,5 p., czyli 4 x 0,5 p. = 2 p.   

3. Za poprawne wskazanie neologizmu uczłowieczył(ć) się –  0,5 p. 

4. ugorów – dopełniacz l. mn..;  równiną – narzędnik l. poj.; wędrowcze – wołacz l. poj. 

    Za każde poprawne określenie przypadka po 0,5 p., czyli 3 x 0,5 p. = 1,5 p. 

5. Zaimek pytajny użyty w drugiej strofie w celowniku: komu. 

    Za poprawną odpowiedź – 0,5 p. 

6. Końcówki rymowe w drugiej strofy wiersza: -urem, -ygi, -urem, -igi. 

   Za poprawne wypisanie półtorazgłoskowych rymów – 0,5 p. 

   (Uwaga: za wypisanie niepełnych lub tylko niektórych końcówek – 0 p.) 

   Za określenie, że to rymy żeńskie –  0,5 p. 

7. Za poprawne rozpoznanie, że w wierszu użyty został 13-zgłoskowiec – 0,5 p. 

    Za rozpoznanie, że to 13-zgłoskowiec  (7 + 6) – 0,5 p.   

    Łącznie: 0,5 p. + 0, 5 p. = 1 p.   
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XLVIII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  
 

VII.  Za poprawne wyodrębnienie każdego wypowiedzenia składowego i za poprawne umieszczenie 

go na  wykresie  (za obie czynności łącznie, i tylko tak) po 0,5  p., → 7 x 0,5 p. =  3,5 p. 

Za poprawne opisanie każdego „schodka”  po 0,5 p.                       → 7 x 0,5 p. =   3,5 p.  

                                                          Łącznie:       7 p. 

                       1                                         2 
Kiedy niebo bieleje od żaru,│ bo zaczyna się południe, │w cieniu drzewa kryją  

         3                                     4 
się dzieci,│ dołączają do nich  starsi, │ albowiem upał godzin popołudniowych  

                                                                            5 
lepiej przeczekać pod drzewem niż w swojej lepiance,│  w której jest tak ciasno  

     6                                                    7 
i duszno, │ że nie ma nadziei na przewiew. 

                        

 ___3___ ● ___4___ 

 ●                             ● 

___1___                                 ___5____ 
 ●                                            ● 
 ___2___                                 ___6___ 
                                                                          ● 
          ___7___ 

1. Zdanie  okolicznikowe  czasu 

2. Zdanie  okolicznikowe  przyczyny 

3. Zdanie główne 

4. Zdanie łączne 

5. Zdanie okolicznikowe przyczyny 

6. Zdanie rozwijające, ewentualnie: 

przydawkowe 

7. Zdanie okolicznikowe stopnia              

i miary 
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XLVIII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  
 
I.  Za każde poprawne rozpoznanie po 0,5 p. → 3 x 0,5 p. = 1,5 p. 

WYRAZ DO 

ANALIZY 

 

jak                    

w wyrazie 

głęboki 

jak                   

w wyrazie 

cięcie 

jak                  

w wyrazie 

ręce 

jak                   

w wyrazie 

wzięła 

stanęli    X 

wstęp X    

wszędzie  X   

nędzny   X  

 

II.   Za wybór odpowiednich nazwisk (tzn. Więź i Naręcz - utworzonych od rzeczowników żeńskich 
zakończonych na spółgłoskę) po 0,5 p. --> 2 x 0,5. = 1 p. 
     Za podanie poprawnych form przypadków po 0,5 p. →   6 x 0,5 p. = 3 p.  
                                                                                                           Łącznie 4 p. 

Nazwisko Dopełniacz l. poj. Celownik l. poj. Miejscownik l. poj. 

Więź Więzia Więziowi Więziu 

Naręcz Naręcza Naręczowi Naręczu 

 

III.  Za każde poprawne rozpoznanie po 0, 5 p. → 8 x 0,5 p. = 4 p. 

Imiesłowy przymiotnikowe Przymiotniki 

czynne                                   bierne    niepodzielne                      podzielne 
 słowotwórczo                   słowotwórczo 

recytujący                      zwijany                  pilny                                    uśmiechnięty  

bawiący się                   zagrabione koślawy                                 zaraźliwy 

 

IV. Za podanie zasady, że chodzi o czasowniki niedokonane  1 p.  

     Za podanie dobrego przykładu (np. gotować, pisać)           0,5 p. 

     Łącznie:                   1,5 p. 

 

V.  Za każde dobre rozpoznanie po 1 p. → 2 x 1 p. = 2 p. 

a) synonimia, równoznaczność, bliskoznaczność itp.;  

b)  antonimia, znaczenia przeciwne, sprzeczność itp.  
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VI. Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 p. → 4 x 0,5 p. = 2 p. 
jedno – jedynie, tylko;   
poczciwy – uczciwy;  

nadobnie – ładnie, pięknie;  wszego – wszelkiego, 
jakiegokolwiek  

 
 

VII.  Za poprawne wyodrębnienie każdego wypowiedzenia składowego i za poprawne 

umieszczenie go na  wykresie  (za obie czynności łącznie, i tylko tak) po 0,5  p., → 7 x 0,5 p. =  

3,5 p. 

Za poprawne opisanie każdego „schodka”  po 0,5 p.                       → 7 x 0,5 p. =   3,5 p.  

                                                          Łącznie:       7 p. 

1        2 

Kiedy zapadają ciemności,│  bo kończy się dzień,│ zgromadzeni rozchodzą się do 

      3                          4                                         5 

domów, │przerywają spory, │gdyż dyskusja wymaga, │abyśmy  zobaczyli na twarzy  

     6                                                            7 

przemawiającego,│ czy jego słowa i oczy  mówią to samo. 
  

 ___3___ ● ___4___ 

 ●                             ● 

___1___                                 ___5____ 
 ●                                            ● 
 ___2___                                 ___6___ 
                                                                          ● 
          ___7___ 
 

1. Zdanie  okolicznikowe czasu  
2. Zdanie okolicznikowe przyczyny 
3. Zdanie główne 
4.  Zdanie łącznie 

5. Zdanie okolicznikowe przyczyny 
6. Zdanie dopełnieniowe 
7. Zdanie dopełnieniowe 

 

VIII.  Łącznie: 8 p. 

1.  Wyraz podstawowy: dąb; temat słowotwórczy: dęb-; formant: -owy. 

    Za poprawne odpowiedzi: 0,5 p. + 0,5 p. + 0,5 p. = 1,5 p. 

2.  Synonimy:  

  miotać – rzucać; lazur – błękit, niebo; lica – oblicze, twarz; zataić się – ukryć się (itp.) 

  Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 p., czyli 4 x 0,5 p. = 2 p.   

3. Za poprawne wskazanie neologizmu uczłowieczył(ć) się – 0,5 p. 

4. wędrowcze – wołacz l. poj.; kosturem – narzędnik l. poj.; lazurze – miejscownik l. poj.        

     Za każde poprawne określenie przypadka po 0,5 p., czyli 3 x 0,5 p. = 1,5 p.  

5. Zaimek pytajny użyty w trzeciej strofie w narzędniku: czym.  

     Za poprawną odpowiedź – 0,5 p. 

6. Końcówki rymowe w trzeciej strofie wiersza: -urze, -ica, -órze, -yca. 

   Za poprawne wypisanie półtorazgłoskowych rymów – 0,5 p. 

   (Uwaga: za wypisanie niepełnych lub tylko niektórych końcówek – 0 p.) 

   Za określenie, że to układ krzyżowy (ew. rymy przeplatane; układ a b a b) –  0,5 p. 

7. Za poprawne rozpoznanie, że w wierszu użyty został 13-zgłoskowiec – 0,5 p. 

    Za rozpoznanie, że to 13-zgłoskowiec  (7 + 6) – 0,5 p.   

    Łącznie: 0,5 p. + 0, 5 p. = 1 p. 


