
SPRAWDZIAN KONTROLNY NR 3 
 

Wersja A 

 

 

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

             Imię i nazwisko                                                                             Klasa  

 

Liczba punktów – ……… . 

Ocena 

 

 

1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest 

fałszywe.                                                                                                                               (0 – 3 p.) 

 

 

Terminy fikcja i narracja mogą być ze sobą utożsamiane.  
P F 

 

Temat utworu czytelnicy zwykle postrzegają tak samo, podczas gdy problem jest 

rozpoznawany indywidualnie, zależy od interpretacji. 
P F 

 

Charakterystyczną cechą powieści jest naśladowanie realnego świata. 
P F 

 

2. Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego – co zdaniem pisarza jest syzyfową pracą?          

(0–2 p.) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Przyporządkuj każdemu z podanych zapożyczeń  odpowiadające mu znaczenie, dobrane spośród 

podanych. W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednią literę. 

(0–4 p.) 

a) fair play  –  ………      A. kolorowa gazeta codzienna, często o sensacyjnej treści 

 

b) à propos –  ………      B. uczciwa gra lub walka (zwłaszcza w sporcie) 

 

c) tabloid –  ………..       C. w związku z tematem (wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi)  

 

d) status quo –  ………    D. złudzenie, że coś lub kogoś widziało się już w przeszłości 

         

                                          E. przesyłka na adres poczty  

        

                                       F. stan istniejący w danej chwili (zwykle prawny lub polityczny) 

 

 

 

 



4. Czy zapożyczenia stanowią zagrożenie dla języka polskiego? Sformułuj swoje stanowisko i 

uzasadnij je dwoma argumentami. Wykorzystaj przykłady na ich poparcie.                                                       

(0 – 5 p.)   

 

Stanowisko …………………………………………………………………………………………….. 

 

Argument………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

 

Argument II ………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

                                                                    

5. Przyporządkuj podanym przykładom odpowiadające im sposoby wzbogacania słownictwa, 

dobrane spośród podanych. W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednią literę.                                              

(0–3 p.) 

 

a) relaks, pizza  –  ……… 

b) szpilki, korek –  ……… 

c) odrzutowiec, suszarka  – ………. 

A. tworzenie nowych wyrazów 

B. nadawanie wyrazom nowych znaczeń 

C. łączenie istniejących wyrazów w związki o                             

nowym znaczeniu  

D. zapożyczenia z języków obcych 

E. wprowadzanie elementów występujących w 

języku potocznym  

 

Tekst do zadań 6. – 7. 

 

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, 

Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode; 

A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie, 

A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę… 

 

 

 

 

 



6. Z jakiego utworu pochodzi przywołany cytat? Podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora.      (0 – 2 p.) 

 

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

 

7. Napisz parafrazę podanego cytatu tak, aby wyjaśnić sens zawartych w nim metafor.         (0 – 3 p.) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8. Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.                               (0–3 p.) 

 

Osoba mówiąca kieruje swoją wypowiedź do przyjaciół, ale także do przyszłych 

pokoleń.  
P F 

 

Artysta wyraża obawę, że jego twórczość zostanie zbyt szybko zapomniana. 
P F 

Cytat z tego utworu został wykorzystany jako tytuł utworu Aleksandra 

Kamińskiego. 
P F 

 

 

9. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzupełnienie 1, 2 albo 3.                (0–1 p.) 

 

W wierszu O dwu nogach Pana Cogito Zbigniew Herbert odwołał się do postaci 

 

A. 
Don Kichota                

i Sancho Pansy, 

aby 

ukazać 

 

1. 

 

dwie strony osobowości człowieka.  

2. 
potrzebę kierowania się w życiu przede 

wszystkim rozumem. 

B. Dedala i Ikara,  

3. 

 

ewolucję swojej postawy życiowej. 

 

 



10. Przyporządkuj podanym tekstom reklamowym nazwy odpowiednich zabiegów wybranych 

spośród wymienionych w ramce. W wyznaczone miejsca wpisz odpowiednią literę.              (0 – 4 p.)                                                                                       

 

 

I. Pomyśl o sobie - ………………….. 

 

II. Zdaniem większości lekarzy należy 

regularnie przyjmować witaminy - ……………. 

 

III. Każda troskliwa matka powinna wybrać  

nasze jogurty - …………… 

 

IV. To jest pyszne! - ………… 

 

A. podkreślenie zalet produktu 

 

B. stosowanie czasowników w trybie 

rozkazującym 

 

C. powoływanie się na autorytety 

 

D. stosowanie słownictwa specjalistycznego 

 

E. wykorzystywanie wieloznaczności wyrazów 

 

F. odwoływanie się do ważnych wartości 

 

11. Który z podanych w zadaniu 10. tekstów reklamowych jest przykładem manipulacji? Uzasadnij 

wybór. 

                                                                                                                                                  (0 – 2 p.) 

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

 

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

 

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

 

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

 
 


