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Język polski | Powtórzenie na koniec klasy 7 Szkoła podstawowa 4–8

Popraw błędy językowe w podanych zdaniach.
a)  Cytowane fragmenty wiersza należy zapisać w cudzysłowiu.
b)  Czytając wiersz Wisławy Szymborskiej, nasunęła mi się 

refleksja na temat ludzkiego życia. 

Podaj cechy głosek, które odróżniają podane pary wyrazów. 
a) wata – wada
b) ceń – cień 

W jakich odmianach powieści mogą się pojawić wymienione 
motywy?
a)  machina do przenoszenia w czasie, kosmonauta, 

przedstawiciel obcej cywilizacji
b) rycerz, czarnoksiężnik, smok

W jaki sposób autor plakatu uwspółcześnił  
Zemstę?  
Podaj dwa przykłady.  

W jakich okolicznościach zmarły córki starej wdowy  
z Balladyny Juliusza Słowackiego?

Od przymiotnika biały utwórz:
a) rzeczownik nazywający cechę,
b) czasownik. 
Nazwij zastosowane formanty.

Ile duchów odwiedziło Ebenezera Scrooge’a z Opowieści 
wigilijnej Charlesa Dickensa? 
Opowiedz, jaki efekt przyniosły ich wizyty.

Jaki utwór zaczyna się od przywołanych słów? Podaj autora, tytuł 
i gatunek literacki.
„A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,
Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił”.
– „Bóg zapłać”. – „Cóż to znaczy? Ozięble dziękujesz [...]”.

Z jakim powstaniem wiąże się utwór Adama Mickiewicza 
Śmierć Pułkownika? Kto jest tytułowym Pułkownikiem?

Przetłumacz tytuł powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis.  
Kto i do kogo wypowiada w utworze te słowa?

Wskaż dwa przejawy manipulacji w podanym tekście 
reklamowym.
Chcesz na długo zachować sprawność? Sposób jest jeden: 
zastosuj z pewnością najlepszy na rynku zestaw witamin „Vita”. 
Każdy się zgodzi, że są one niezbędne dla zdrowia.

Przekształć podane zdania, zastępując podkreślone zapożyczenia 
ich polskimi odpowiednikami.
a)  Jego wypowiedź dotyczyła kondycji polskiej gospodarki.
b) Wkrótce rozpocznie się emisja nowego serialu. 

Uzupełnij tekst wiersza Władysława Bełzy.
– Kto ty jesteś? – …………….
– Jaki znak twój? – ……………….
– Gdzie ty mieszkasz? – ………………….
– W jakim kraju? – ………………….

Użyj podanych nazw miejscowości w poprawnej formie. 
Rodzina Zosi przeprowadziła się z (Białystok) do 
(Ruciane-Nida). 

Streść wybraną bajkę Ignacego Krasickiego. Jaki morał z niej 
wynika?

Wyjaśnij frazeologizm syzyfowa praca.
Do czego się on odnosi w tytule powieści Stefana Żeromskiego 
Syzyfowe prace?

Które z podanych wyrazów są odstępstwami od głównej 
zasady akcentowania w języku polskim? Jak należy je 
poprawnie akcentować? 

pamiętnik • powiedziała • poszlibyście • koszyczek  
• muzyka • epopeja

Kto i w jakim utworze usłyszał podane słowa? 
–  Nie zapaliliście latarni. Pójdziecie precz ze służby. Łódź z San -

-Geromo rozbiła się na mieliźnie, szczęściem, nikt nie utonął; inaczej 
poszlibyście pod sąd. 

W podanym tekście wskaż wyrazy oceniające.
Film okazał się niewypałem. Nużąca akcja i prymitywne dialogi 
papierowych bohaterów sprawiły, że widzowie nie mogli się 
doczekać końcowych napisów. Reżyser powinien się bardziej 
postarać. 

Wymień dwie pary bohaterów literackich zestawionych 
na zasadzie kontrastu.

DIAGRAM MITOLOGICZNY
Uzupełnijcie diagram. Utworzone hasło powie, co starożytni uznawali za „matkę uczenia się”.
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 1. Góra będąca siedzibą bogów.
 2. Pokarm bogów dający im nieśmiertelność i wieczną młodość.
 3. Bydło Geriona zdobyte przez bohatera ukazanego na ilustracji A.
 4. Bogini urodzaju, której córka została porwana przez Hadesa.
 5. Córka króla Krety, od której Tezeusz otrzymał kłębek nici.
 6. Ukochana, po którą Orfeusz poszedł do Hadesu.
 7. Bohater, który za zdradzanie tajemnic bogów został ukarany w sposób ukazany na ilustracji B.
 8. To, co według starożytnych Greków było na początku, przed stworzeniem świata.
 9. Rodzinne miasto Tezeusza.
10. Budowla zbudowana przez architekta ukazanego na ilustracji C.
11. Tytan, który podarował ludziom ogień ukradziony bogom.
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