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XLIX  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  

 

I. Oceń poprawność form rzeczowników wyróżnionych w podanych wyrażeniach. 

Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce tabeli. 

WYRAŻENIE POPRAWNE BŁĘDNE 

trzy oka tłuszczu   

sto gram cukru   

pilnować dziecko   

 

II. Niżej podano formy mianownika i dopełniacza czterech nazw miejscowości. Biorąc 

pod uwagę te formy, uzupełnij tabelę (wpisz brakujące  formy przypadków i określ,  

jaki to przypadek). 

Nazwa miejscowości Dopełniacz Forma do utworzenia 

 

Włoszczowa 

 

(do) Włoszczowy 

 

we................................................................ 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Subkowy 

 

(do) Subków 

 

pod............................................................... 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Bytom 

 

(do) Bytomia 

 

ku.................................................................. 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Opacz 

 

(do) Opaczy 

  

za................................................................ 

Jaki to przypadek?...................................... 

 

III.  

1. Od jakich wyrażeń przyimkowych zostały utworzone podane przymiotniki?  

2. Podziel przymiotniki na  temat słowotwórczy i formant słowotwórczy.  

 

bezcenny  ← ………………………… bezkrwawy ← ….........................................

……………………………………………       ………………………………………………… 
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IV. 

1.  Do każdego z podanych przymiotników dopisz jeden łączący się z nim rzeczownik.  

2.  Jaka wspólna cecha występuje w znaczeniach tych przymiotników?

 

zjełczały .................................................... 

zardzewiały …………………………….. 

 

zmurszały ................................................ 

zwietrzały ................................................. 

CECHA WSPÓLNA: ................................................................................................................. 

 

V.  Przymiotniki w podanych parach mają różne znaczenia. Do podkreślonych wyrazów 

dopisz po jednym słowie bliskoznacznym, żeby te różnice wydobyć.  

[ktoś] dobry – [ktoś] dobry w [czymś]     ............................................................... 

 

[ktoś] ślepy – [ktoś] ślepy na [coś]           ............................................................... 

 

[ktoś] zły – [ktoś] zły na [kogoś]         .............................................................. 

 

VI.               

                    Krystyna Dąbrowska 

               Ścieżki dźwiękowe (3) 

Bezdźwięczne 

przełożone na dźwięk. 

Detektory wychwyciły drganie 

fal grawitacyjnych jako ćwierk. 
Spadające na siebie czarne dziury 

tak ćwierknęły, stapiając się w jedną; 

zaśpiewały jak ptaki. Nie, nie wtedy, 

kiedy nie było ptaków, uszu ani kiedy, 
tylko po wiekach wieków, setki megaparseków 

stamtąd. Tam – zderzenie. Eksplozja bez świadków. 

Nowy wspólny horyzont dla niczyich oczu. 

Ćwiek zabity miliardowi lat świetlnych. 

Bezdźwięcznie. Przełożony na ćwierk 

sygnał prazdarzenia dotarł właśnie teraz 

w dopiero co otwarte dla niego ramiona. 

I otwiera je szerzej. Dla?  

 

1. Odszukaj w wierszu wyraz należący do tej samej rodziny słowotwórczej co  

    przymiotnik rozpoczynający wiersz. Jaki typ wypowiedzenia tworzy to słowo?  

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



                                                                                                                                            GRUPA  A   

 3 

 

2.  

a. Z użytego w wierszu zdania przeczącego wypisz dowolnie wybrany zaimek i określ  

    jego typ. 
………………………………………..………………………………………………………… 

b. Funkcję jakiej części zdania pełni w tym wypowiedzeniu wyraz wyróżniony kursywą? 

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

 

3. Wybierz z wiersza po jednym imiesłowie utworzonym od czasownika dokonanego  

   i niedokonanego. Określ ich typ. 

od czasownika dokonanego........................................................................................................ 

od czasownika niedokonanego................................................................................................... 

 

4. Do jakiej części mowy należy wyraz jedną użyty w wierszu?............................................. 

   W jakim przypadku i liczbie został on tam użyty?............................................................... 

 

5. Wypisz z wiersza wyrazy onomatopeiczne należące do tej samej rodziny 

słowotwórczej. Jakie części mowy reprezentują te wyrazy w analizowanym tekście? 

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

 

6. Wypisz z wiersza jedną z metafor czasownikowych użytych do opisu zderzenia 

czarnych dziur przełożonego przez detektory na powszechnie znane zjawiska 

dźwiękowe.  

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

7. Wypisz z wiersza przykład terminu naukowego z dziedziny astronomii (kosmologii) – 

utworzony przy użyciu przenośni od nazwy powszechnie znanego zjawiska. 

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

 

8. Wskaż użyte w wierszu wyrażenie nawiązujące do stylu religijnego. Do jakiego 

wyrażenia z języka religijnego ono nawiązuje? Podaj je. 

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

 

9. Podaj używany potocznie zwrot frazeologiczny, który został poetycko przetworzony   

w podkreślonym zdaniu. Objaśnij treść tego zwrotu w mowie potocznej. 

………………………………………………………………………………………………… 
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VII. 

1. Jakim współczesnym słowom odpowiadają wyrazy pogrubione w podanym 

fragmencie Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja?  

2. Wypisz z tekstu wskaźniki zespolenia wprowadzające zdania podrzędne 

przydawkowe. 

Jako rozmowy poczciwe młodemu bywają pożyteczne 

A wszakoż nie tylko czytania, ale i rozmowy poczciwe mogą niemało ćwiczenia do rozumu 

podawać, gdyż ćwiczenie przy rozumie jest jakoby nadobne kwiecie na dobrym szczepie. 

Abowiem tak dawno powiadają, iż lepszy jest zawżdy żywy głos niż zdechła skóra, co ją na 

pargamin wyprawują. A wszakoż tego trzeba strzec, aby ony rozmowy nie były wszeteczne a 

opiłe, a nie leda o czym, jedno co by się ku poczciwemu polorowaniu a ćwiczeniu do rozumu 

przygodziły, jakie przedtym miewali oni zacni ludzie, oni mądrzy filozofowie, którym się i 

dziś ludzie dziwują, a prawie się dusza cieszy, ony ich zacne rozmowy czytając.               

wszakoż ............................  wszeteczne ...........................  oni  .............................. 

WSKAŹNIKI ZESPOLENIA WPROWADZAJĄCE ZDANIA PRZYDAWKOWE:  
 

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

 

VIII. 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. 

Kto zapomniał, jak reagują młodzi ludzie, będzie się dziwił, że jednego dnia 

można skakać z radości, a drugiego – świat, który w tym czasie nic a nic się 

nie zmienił, ma tylko czarne barwy.  
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XLIX  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO 

TEST JĘZYKOWY  

 

I. Oceń poprawność form rzeczowników wyróżnionych w podanych wyrażeniach. 

Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce tabeli. 

WYRAŻENIE POPRAWNE BŁĘDNE 

wyrwać zęba   

przestrzegać przepisy   

ryzykować życie   

 

II. Niżej podano formy mianownika i dopełniacza czterech nazw miejscowości. Biorąc 

pod uwagę te formy, uzupełnij tabelę (wpisz brakujące  formy przypadków i określ,  

jaki to przypadek). 

Nazwa miejscowości Dopełniacz Forma do utworzenia 

 

Jeziorna 

 

(do) Jeziorny 

 

w.................................................................. 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Maniowy 

 

(do) Maniów 

 

pod............................................................... 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Okocim 

 

(do) Okocimia 

 

ku.................................................................. 

Jaki to przypadek?....................................... 

 

Małogoszcz 

 

(do) Małogoszcza 

  

za................................................................ 

Jaki to przypadek?...................................... 

 

III.  

1. Od jakich wyrażeń przyimkowych zostały utworzone podane przymiotniki?  

2. Podziel przymiotniki na  temat słowotwórczy i formant słowotwórczy.  

 

bezgrzeszny  ← ………………………… bezcukrowy ← ….........................................

……………………………………………       ………………………………………………… 
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IV. 

1.  Do każdego z podanych przymiotników dopisz jeden łączący się z nim rzeczownik.  

2.  Jaka wspólna cecha występuje w znaczeniach tych przymiotników?

 

spleśniały .................................................. 

zaśniedziały  ..………………………….. 

 

zbutwiały  ................................................ 

wypłowiały ............................................... 

CECHA WSPÓLNA: ................................................................................................................. 

 

V.  Przymiotniki w podanych parach mają różne znaczenia. Do podkreślonych wyrazów 

dopisz po jednym słowie bliskoznacznym, żeby te różnice wydobyć.  

[coś] dobre – [coś] dobre na [coś]          .............................................................. 

 

[ktoś] głuchy  – [ktoś] głuchy na [coś]   ............................................................... 

 

[ktoś] miły – [ktoś] miły [komuś]      ................................................................ 

 

VI.               

                    Krystyna Dąbrowska 

               Ścieżki dźwiękowe (3) 

Bezdźwięczne 

przełożone na dźwięk. 

Detektory wychwyciły drganie 

fal grawitacyjnych jako ćwierk. 
Spadające na siebie czarne dziury 

tak ćwierknęły, stapiając się w jedną; 

zaśpiewały jak ptaki. Nie, nie wtedy, 

kiedy nie było ptaków, uszu ani kiedy, 
tylko po wiekach wieków, setki megaparseków 

stamtąd. Tam – zderzenie. Eksplozja bez świadków. 

Nowy wspólny horyzont dla niczyich oczu. 

Ćwiek zabity miliardowi lat świetlnych. 

Bezdźwięcznie. Przełożony na ćwierk 

sygnał prazdarzenia dotarł właśnie teraz 

w dopiero co otwarte dla niego ramiona. 

I otwiera je szerzej. Dla?  

 

1. Wskaż podmiot w wypowiedzeniu rozpoczynającym wiersz. Jaką część mowy 

reprezentuje wyraz pełniący tę funkcję składniową?  

………………………………………………………………………………………………… 
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2.  

a. Z użytego w wierszu zdania przeczącego wypisz dowolnie wybrany zaimek i określ  

    jego typ. 
………………………………………..………………………………………………………… 

b. Funkcję jakiej części zdania pełni w tym wypowiedzeniu wyraz wyróżniony kursywą? 

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

 

3. Wybierz z wiersza po jednym imiesłowie utworzonym od czasownika dokonanego  

   i niedokonanego. Określ ich typ. 

od czasownika dokonanego........................................................................................................ 

od czasownika niedokonanego................................................................................................... 

 

4. Do jakiej części mowy należy wyraz miliard użyty w wierszu?.......................................... 

   W jakim przypadku i liczbie został on tam użyty?............................................................... 

 

5. Wypisz z wiersza wyrazy onomatopeiczne należące do tej samej rodziny 

słowotwórczej. Jakie części mowy reprezentują te wyrazy w analizowanym tekście? 

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

 

6. Wypisz z wiersza jedną z metafor czasownikowych użytych do opisu zderzenia 

czarnych dziur przełożonego przez detektory na powszechnie znane zjawiska 

dźwiękowe.  

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

7. Wypisz z wiersza przykład terminu naukowego z dziedziny astronomii (kosmologii) – 

utworzony przy użyciu przenośni od nazwy powszechnie znanego zjawiska. 

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

 

8. Wskaż użyte w wierszu wyrażenie nawiązujące do stylu religijnego. Do jakiego 

wyrażenia z języka religijnego ono nawiązuje? Podaj je. 

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

 

9. Podaj znany związek frazeologiczny, który został artystycznie zmodyfikowany            

w podkreślonym fragmencie wiersza. Objaśnij jego znaczenie. 

………………………………………………………………………………………………… 
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VII. 

1. Jakim współczesnym słowom odpowiadają wyrazy pogrubione w podanym 

fragmencie Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja?  

2. Wypisz z tekstu wskaźniki zespolenia wprowadzające zdania podrzędne 

przydawkowe. 

Jako rozmowy poczciwe młodemu bywają pożyteczne 

A wszakoż nie tylko czytania, ale i rozmowy poczciwe mogą niemało ćwiczenia do rozumu 

podawać, gdyż ćwiczenie przy rozumie jest jakoby nadobne kwiecie na dobrym szczepie. 

Abowiem tak dawno powiadają, iż lepszy jest zawżdy żywy głos niż zdechła skóra, co ją na 

pargamin wyprawują. A wszakoż tego trzeba strzec, aby ony rozmowy nie były wszeteczne a 

opiłe, a nie leda o czym, jedno co by się ku poczciwemu polorowaniu a ćwiczeniu do rozumu 

przygodziły, jakie przedtym miewali oni zacni ludzie, oni mądrzy filozofowie, którym się i 

dziś ludzie dziwują, a prawie się dusza cieszy, ony ich zacne rozmowy czytając.               

nadobne  ............................. zawżdy ........................... ony  .............................. 

WSKAŹNIKI ZESPOLENIA WPROWADZAJĄCE ZDANIA PRZYDAWKOWE: 

  

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

 

VIII. 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. 

Ktokolwiek zrozumiał, gdzie trzeba szukać sensu  życia, niech podpowie 

tym, którzy owej wiedzy, choć bardzo tego pragną, jeszcze nie posiedli  

lub całkiem stracili busolę.  
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I. Łącznie:  1,5 p. 

WYRAŻENIE POPRAWNE BŁĘDNE 

trzy oka tłuszczu X  

sto gram cukru                      X 

pilnować dziecko  X 

 

 Za każdą  poprawną odpowiedź – po 0,5 p. →  3 x 0,5 p.                                                                                       →  1,5 p.
       

II.  Łącznie:  4 p.

We Włoszczowie – miejscownik     
Pod Subkowami – narzędnik   

Ku Bytomiowi – celownik 
Za Opaczą –  narzędnik 

 
          Za każdą poprawną formę – po 0,5 p. → 4 x 0,5 p.           → 2 p.  

 Za każde poprawne    określenie przypadka – po 0,5 p. → 4 x 0,5 p.              → 2 p. 

 

III. Łącznie: 2 p.  

bezcenny  ← bez ceny,   bezkrwawy  ← bez krwi;      bezcen-ny,       bezkrw-awy 
Za każdą poprawną odpowiedź – po 0, 5 p. → 4 x 0,5 p.                                                                                            →  2 p. 

IV. Łącznie: 3 p.  
zjełczały [masło, śmietana, olej, krem], zardzewiały [gwóźdź, szyna, drut], zmurszały [pień, deska, krzyż, płot], zwietrzały 
[skała, wapień lub perfumy, wino, zapach] 
Za każdą poprawną odpowiedź  – po 0, 5 p.  →  4 x 0,5 p. → 2 p.  
‘taki, który w wyniku naturalnego procesu  utracił wyjściową, pożądaną cechę, a nabył cech niepożądanych, uległ zepsuciu, 
zniszczeniu, degradacji’ itp.  
Za poprawne objaśnienie  1 p.                                                                                                                                       → 3 p.                                      
 
V.  Łącznie: 1, 5 p. 
[ktoś] dobry w [czymś] – biegły w czymś, uzdolniony 
[ktoś] ślepy – niewidzący, ociemniały  
[ktoś] zły na [kogoś] – zagniewany, zezłoszczony, zdenerwowany 
 Za poprawne podanie synonimu dla każdego  z podkreślonych wyrazów – po 0, 5 p. → 3 x 0,5 p.                  → 1, 5 p.
 
VI. Łącznie: 9 p.  

1. Do tej samej rodziny słowotwórczej należy wyraz bezdźwięcznie  –  0,5 p.  
„Bezdźwięcznie.” – równoważnik zdania (oznajmienie)                      –   0,5 p.                                                           →      1 p. 
2.   
a. wtedy – zaimek wskazujący, przysłowny; kiedy – zaimek pytajny, względny, przysłowny; stamtąd – zaimek wskazujący, 
przysłowny; 
Za poprawne wybranie zaimka i określenie jego typu – 0,5 p. 
 [Uwaga – można uznać niepełną charakterystykę zaimka, np. kiedy – zaimek pytajny.] 
b. Wyraz (zaimek) kiedy użyty został w funkcji dopełnienia – 0,5 p.                                                                            →     1 p. 
3.  

Imiesłowy utworzone od czasowników dokonanych – do wyboru:  
przełożone, przełożony, zabity, otwarte – imiesłowy przymiotnikowe bierne; 
 
Imiesłowy utworzone od czasowników niedokonanych – do wyboru:  
spadające – imiesłów przymiotnikowy czynny;  
stapiając się – imiesłów przysłówkowy współczesny.  

 
Za poprawny wybór po jednym imiesłowie utworzonym od czasownika dokonanego  
i niedokonanego – 2 x 0,5 p. →  1 p.               
Za poprawne określenie typu imiesłowu – 2 x 0,5 p.  →  1 p.                                                                              →      2 p. 
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4.               jedną to liczebnik (główny), biernik l. poj. 
Za rozpoznanie części mowy  – 0,5 p.  
Za poprawne określenie przypadka i liczby – 0,5 p.                                                                                            →       1 p. 
[Uwaga: za niepełne określenie formy – 0 p.] 
 
5.  ćwierk – rzeczownik, ćwierknęły – czasownik. 
Za wypisanie obu poprawnie wybranych wyrazów –  0,5 p.  
[Uwaga: za wskazanie jednego - 0 p.]  
Za poprawne rozpoznanie części mowy – 2 x 0,5 p.   →  1 p.                                                                             →      1,5 p. 
6.  Do wyboru: ćwierknęły, zaśpiewały                                                                                                                      →      0,5 p.    
7. Do wyboru:  fale grawitacyjne, czarne dziury                                                                                                        →      0,5 p.    
8. Za poprawne wypisanie wyrażenia po wiekach wieków i wskazanie jego pierwowzoru  
z języka religijnego: na wieki wieków (łącznie)                                                                                                          →      0,5 p.   
.9.   zabić komu ćwieka (w głowę) – ‘zmusić kogoś do uporczywego myślenia o określonej rzeczy lub sprawie’ (itp.).  
Za wypisanie zwrotu  –  0,5 p.;  
Za poprawną eksplikację –  0,5 p.                                                                                                                  →         1 p. 
 

VII. Łącznie: 3 p. 
wszakoż – przecież, jednak; wszeteczne – bezecne, nieprzyzwoite; oni – ci, owi  

Za poprawne podanie współczesnego odpowiednika dla każdego z wyrazów – po 0, 5 p.                              →    1,5 p. 
 
Wskaźniki zespolenia wprowadzające zdania podrzędne przydawkowe:  

co (ją na pargamin wyprawują)  
jakie (przedtym miewali oni zacni ludzie) 
którym (się i dziś ludzie dziwują) 

Za poprawne wskazanie każdego ze wskaźników  – po 0, 5 p. → 3 x 0,5 p.                                                        →    1,5 p. 
 

VIIl. Łącznie:  6 p. 

  1                           2                                              3                       4 
Kto zapomniał │ jak reagują młodzi ludzie │ będzie się dziwił │ że jednego  
                                                         5a                                6 
dnia można skakać z radości │ a │ drugiego – świat │ który w tym czasie nic a  
                                   5b 
nic się nie zmienił │ ma tylko czarne barwy. 
 
(1)  podmiotowe; (2) dopełnieniowe; (3) główne; (4) dopełnieniowe; (5ab) przeciwstawne do (4); (6) rozwijające 

[Uwaga: uznajemy jako poprawną dodatkową  informację, że zdanie 5ab jest dopełnieniowe względem 3.] 

 

 ___3___   

 ●          ● 

___1___  __4____  a     __5a__            ___5b__ 

 ●                                             ● 
 ___2___                                  ___6___ 

 
Za poprawne wyodrębnienie każdego wypowiedzenia składowego i za poprawne umieszczenie go na  wykresie 

 (za obie czynności łącznie, i tylko tak) – po 0,5  p. → 6 x 0,5 p.                                              →     3 p. 

Za poprawne opisanie każdego „schodka” –  po 0,5 p.→ 6 x 0,5 p.                                                                      →     3 p.  

 

[Uwaga: Uznajemy odpowiedź, jeśli na wykresie spójnik przeciwstawny a  jest dołączony do zdania 5a  i/lub jeśli nie 

jest on uwzględniony na wykresie zdania.]     

 



GRUPA   A 

 

UWAGA! 

Daliśmy pierwotnie w kluczu tylko narzędnik, a te przyimki (pod i za)  można również połączyć z 

biernikiem. Proponujemy zatem uznawać także takie odpowiedzi, w których uczeń poprawnie 

utworzył formy biernika pod Subkowy,  za Opacz  i je właściwie opisał jako formy biernika. 

 

VI.                                   Ścieżki dźwiękowe (3) 

Bezdźwięczne 

przełożone na dźwięk. 

Detektory wychwyciły drganie 

fal grawitacyjnych jako ćwierk. 

Spadające na siebie czarne dziury 

tak ćwierknęły, stapiając się w jedną; 

zaśpiewały jak ptaki. Nie, nie wtedy, 

kiedy nie było ptaków, uszu ani kiedy, 

tylko po wiekach wieków, setki megaparseków 

stamtąd. Tam – zderzenie. Eksplozja bez świadków. 

Nowy wspólny horyzont dla niczyich oczu. 

Ćwiek zabity miliardowi lat świetlnych. 

Bezdźwięcznie. Przełożony na ćwierk 

sygnał prazdarzenia dotarł właśnie teraz 

w dopiero co otwarte dla niego ramiona. 

I otwiera je szerzej. Dla?   

1. Odszukaj w wierszu wyraz należący do tej samej rodziny słowotwórczej co   przymiotnik 
rozpoczynający wiersz. Jaki typ wypowiedzenia tworzy to słowo?  
 

 

UWAGA! 
W kluczu daliśmy pierwotnie  wyraz bezdźwięcznie. Olimpijczycy mieli prawo wskazać  jako 
wyraz należący do tej samej rodziny słowotwórczej także rzeczownik  dźwięk. Wtedy niestety 
mieli  kłopot  z określeniem typu wypowiedzenia, bo wyraz dźwięk  nie tworzy samodzielnego 
wypowiedzenia. Proponuję uznać   odpowiedź dżwięk, nawet bez określenia typu wypowiedzenia  
lub jakiekolwiek próby okreslenia i przyznać za taką odpowiedź 1 p. 



 

UWAGA! 

W  poleceniu VI 2b. należy  uznawać  również jako poprawną   odpowiedź: podmiot (albo 

podmiot  logiczny). 

 

GRUPA B 

 

UWAGA! 

Daliśmy pierwotnie w kluczu tylko narzędnik, a te przyimki (pod i za)  można również połączyć z 

biernikiem. Proponujemy zatem uznawać także takie odpowiedzi, w których uczeń utworzył 

formy biernika pod Maniowy, za Małogoszcz  i  je właściwie opisał jako formy biernika. 
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I. Łącznie:  1,5 p. 

WYRAŻENIE POPRAWNE BŁĘDNE 

wyrwać zęba  X 

przestrzegać przepisy                       X 

ryzykować życie X  

 

 Za każdą  poprawną odpowiedź – po 0,5 p. →  3 x 0,5 p.                                                                                       →  1,5 p.
       

II.  Łącznie:  4 p.

W Jeziornie – miejscownik     
Pod Maniowami – narzędnik   

Ku Okocimiowi – celownik 
Za Małogoszczem –  narzędnik 

 
          Za każdą poprawną formę – po 0,5 p. → 4 x 0,5 p.           → 2 p.  

 Za każde poprawne    określenie przypadka – po 0,5 p. → 4 x 0,5 p.              → 2 p. 

 

III. Łącznie: 2 p.  

bezgrzeszny  ← bez grzechu,   bezcukrowy ← bez cukru;      begrzesz- ny, bezcukr-owy 
Za każdą poprawną odpowiedź – po 0, 5 p. → 4 x 0,5 p.                                                                                            →  2 p. 

IV. Łącznie: 3 p.  
spleśniały [ser, chleb, mleko], zaśniedziały [srebro, lustro, biżuteria], zbutwiały [liście, słoma, deska, pomost], wypłowiały 
[barwa] 
Za każdą poprawną odpowiedź  – po 0, 5 p.  →  4 x 0,5 p. → 2 p.  
‘taki, który w wyniku naturalnego procesu utracił wyjściową, pożądaną cechę, a nabył cech niepożądanych, uległ zepsuciu, 
zniszczeniu, degradacji’ itp.   
 Za poprawne objaśnienie  1 p.                                                                                                                                       → 3 p.                                      
 
V.  Łącznie: 1, 5 p. 
[coś] dobre na [coś] – skuteczne, pomocne w czymś 
[ktoś] głuchy – niesłyszący  
[ktoś] miły [komuś] – drogi komuś, lubiany / kochany przez kogoś 
Za poprawne podanie synonimu dla każdego  z podkreślonych wyrazów – po 0, 5 p. → 3 x 0,5 p.                  → 1, 5 p.
 
VI. Łącznie: 9 p.  

1. Podmiot – wyraz bezdźwięczne  –    0,5 p.  
bezdźwęczne  – przymiotnik            –   0,5 p.                                                                                                              →      1 p. 
2.   
a. wtedy – zaimek wskazujący, przysłowny; kiedy – zaimek pytajny, względny, przysłowny; stamtąd – zaimek wskazujący, 
przysłowny; 
Za poprawne wybranie zaimka i określenie jego typu – 0,5 p. 
 [Uwaga – można uznać niepełną charakterystykę zaimka, np. kiedy – zaimek pytajny.] 
b. Wyraz ćwierk użyty został w funkcji dopełnienia – 0,5 p.                                                                                        →     1 p. 
3.  

Imiesłowy utworzone od czasowników dokonanych – do wyboru:  
przełożone, przełożony, zabity, otwarte – imiesłowy przymiotnikowe bierne; 
 
Imiesłowy utworzone od czasowników niedokonanych – do wyboru:  
spadające – imiesłów przymiotnikowy czynny;  
stapiając się – imiesłów przysłówkowy współczesny.  

 
Za poprawny wybór po jednym imiesłowie utworzonym od czasownika dokonanego  
i niedokonanego – 2 x 0,5 p. →  1 p.               
Za poprawne określenie typu imiesłowu – 2 x 0,5 p.  →  1 p.                                                                              →      2 p. 
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4.               miliard to liczebnik (główny), celownik l. poj. 
Za rozpoznanie części mowy  – 0,5 p.  
Za poprawne określenie przypadka i liczby – 0,5 p.                                                                                            →       1 p. 
[Uwaga: za niepełne określenie formy – 0 p.] 
 
5.  ćwierk – rzeczownik, ćwierknęły – czasownik. 
Za wypisanie obu poprawnie wybranych wyrazów –  0,5 p.  
[Uwaga: za wskazanie jednego - 0 p.]  
Za poprawne rozpoznanie części mowy – 2 x 0,5 p.   →  1 p.                                                                             →      1,5 p. 
6.  Do wyboru: ćwierknęły, zaśpiewały                                                                                                                      →      0,5 p.    
7. Do wyboru:  fale grawitacyjne, czarne dziury                                                                                                        →      0,5 p.    
8. Za poprawne wypisanie wyrażenia po wiekach wieków i wskazanie jego pierwowzoru  
z języka religijnego: na wieki wieków (łącznie)                                                                                                          →      0,5 p.   
.9.   przyjąć kogoś z otwartymi ramionami ‘przyjąć kogoś gościnnie, serdecznie, z radością’ itp.  
Za wypisanie zwrotu  –  0,5 p.;  
Za poprawną eksplikację –  0,5 p.                                                                                                                  →         1 p. 
 

VII. Łącznie: 3 p. 
nadobne – piękne, ładne; zawżdy – zawsze; ony – te, owe 

Za poprawne podanie współczesnego odpowiednika dla każdego z wyrazów – po 0, 5 p.                              →    1,5 p. 
 
Wskaźniki zespolenia wprowadzające zdania podrzędne przydawkowe:  

co (ją na pargamin wyprawują)  
jakie (przedtym miewali oni zacni ludzie) 
którym (się i dziś ludzie dziwują) 

Za poprawne wskazanie każdego ze wskaźników  – po 0, 5 p. → 3 x 0,5 p.                                                        →    1,5 p. 
 

VIII. Łącznie:  6 p. 

1                                    2                                                         3                                   4a            
Ktokolwiek zrozumiał │ gdzie trzeba szukać sensu życia │ niech podpowie tym │ którzy owej  wiedzy │ 
5                                            4b                                       6        
 choć bardzo tego pragną │ jeszcze nie posiedli │lub│ całkiem stracili busolę. 
 

(1) podmiotowe; (2) dopełnieniowe;  (3) główne; (4ab) przydawkowe; (5) okolicznikowe przyzwolenia; (6) 
rozłączne względem (4) 

[Uwaga: uznajemy jako poprawną dodatkową  informację, że zdanie 6. jest  przydawkowe względem 3.] 

     ___3___  
               ●             ● 

___1___             ___4a___            ___4b___    lub    ___6___ 
            ●                           ● 
            ___2___                 ___5___ 

 
 

Za poprawne wyodrębnienie każdego wypowiedzenia składowego i za poprawne umieszczenie go na  wykresie 

 (za obie czynności łącznie, i tylko tak) – po 0,5  p. → 6 x 0,5 p.                                              →     3 p. 

Za poprawne opisanie każdego „schodka” –  po 0,5 p.→ 6 x 0,5 p.                                                                      →     3 p.  

 

[Uwaga: Uznajemy odpowiedź, jeśli na wykresie spójnik rozłączny lub jest dołączony do zdania 6.  i/lub jeśli nie jest 

on uwzględniony na wykresie zdania.]     

 


