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Zadanie 1 

Przeczytaj fragment wiersza Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”, a następnie wypisz środki 

poetyckie: 

 

• dwa epitety – .......................................................................................................... 

• pytanie retoryczne – .............................................................................................. 

• przenośnia (metafora) – ……………………………………………………………… 

• uosobienie (personifikacja) – ………………………………………………………… 

 

I cóż powiedzą tomy słowników    Choć jej granice znajdziesz na mapach 

Lekcje historii i geografii     Ale o treści, co je wypełnia, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi    Powie ci tylko księżyca pełnia 

Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.   I mgła nad łąką i liści zapach. 

 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 

W niewymierzonej krainie leży, 

Jest w każdym wiernym sercu Polaka 

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 
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Zadanie 2 

Napisz, o czym jest wiersz A. Słonimskiego „Polska”. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3 

Podziel wyraz na głoski i litery: 

• niepodległość 

głoski – .............................................................................................................. 

litery – ............................................................................................................... 
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Zadanie 4 

W podanym zdaniu nazwij części mowy i zdania. Sporządź jego wykres. 

 

 

Polscy    patrioci    nigdy    nie pogodzili się    z    utratą    niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5 

Zaznacz zestaw, który zawiera wyrazy bliskoznaczne: 

a) walka, walczący, walczyć 

b) żołnierz, mężczyzna, pan 

c) wolność, suwerenność, autonomia 

d) odwaga, tchórzostwo    
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Zadanie 6 

Związki frazeologiczne dopasuj do ich wyjaśnień. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

1. wolny jak ptak     a) student niepodlegający rygorom uczelni 

2. zostawić komuś wolną rękę  b) niekochające, niezajęte 

3. wolny temat    c) niezależność, swoboda, samodzielność 

4. wolny słuchacz          d) swoboda myśli, słowa, sumienia 

5. wolne serce     e) otwarte dla wszystkich 

6. wolne tłumaczenie    f) niesprecyzowany przez nauczyciela 

7. wolne wejście    g) możność wyboru drogi postępowania bez względu na  

          okoliczności czy trudności 

8. wolna wola      h) dać swobodę działania 

9. zupełna wolność    i) niczym nieskrępowany 

10. wolność osobista    j) niedosłowne, parafraza tekstu  
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Zadanie 7 

W poniższych zdaniach wstaw brakujące znaki interpunkcyjne. Ich nazwami uzupełnij 

krzyżówkę.  

 

 

1. Ile lat Polska była w niewoli   

2. Józef Wybicki jest autorem „Mazurka Dąbrowskiego” 

3. Gdy grany jest hymn        należy odpowiednio się zachowywać. 

4. – Jak ma na imię dziewczyna z czwartej zwrotki hymnu ?       zapytał Fryderyk. 

5. Hej       Poczekajcie na mnie! 

6. Po powstaniu listopadowym        1830 – 1831        wielu Polaków wyemigrowało. 

7. Słowa       Roty       napisała Maria Konopnicka. 

8. W tym roku szkolnym nasze lektury to       „Dziady”, „Balladyna”, „Zemsta”, „Krzyżacy”, „Latarnik” 

i „Stary człowiek i morze”. 

9. Zrobił unik i nagle       poczuł, że słabnie z każdą chwilą. 

10. Ignacy Paderewski – polski pianista i kompozytor        także działacz niepodległościowy i polityk. 

HASŁO:  
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Zadanie 8   

Wpisz właściwy wyraz: 

 

………………………… - …. kraju, ojczyzny; walka, wojna o ….; obronić, zachować ….; 

odzyskać ….; stracić….; walczyć o ….; wywalczyć …. 
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Zadanie 9 

Wpisz do diagramu nazwiska Polaków, laureatów Nagrody Nobla. Odczytaj hasło. Wpisz je 

do diagramu i w wyznaczone miejsce poniżej. Określ czterema przymiotnikami. 
1. Maria – Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. 

2. Wisława – Literacka Nagroda Nobla 

3. Henryk – Literacka Nagroda Nobla. 

4. Władysław Stanisław – Literacka Nagroda Nobla. 

5. Lech – Pokojowa Nagroda Nobla. 

6. Czesław – Literacka Nagroda Nobla. 
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3…………………….……4……………………….     

Zadanie 10 

Wpisz odpowiednie litery. 

 

Powstanie ….ielkopolskie (w/W) wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty 

powracającego do ….olski (p/P) Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy 

przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił 

przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem ….azar (b/B). 

Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili ….iemcy (n/N) 

– zrywano ….olskie (p/P) i koalicyjne flagi, napadano na ….olskie (p/P) instytucje – doszło 

do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały 

kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim 

czasie opanowali całą ….ielkopolskę (w/W) z wyjątkiem jej północnych i południowo-

wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze. 

Ostatecznie jednak, ku wielkiemu niezadowoleniu ….iemiec (n/N), cała prowincja 

….oznańska (p/P) została przyznana Polsce postanowieniem Traktatu Wersalskiego, 

podpisanego 28 czerwca 1919 r. Tym samym ….owstanie (p/P) ….ielkopolskie (w/W) stało 

się jedynym prawdziwie udanym zrywem powstańczym w naszej historii. 
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