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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Ryszard Kapuściński
Heban

Do Kumasi przyjechałem bez zadnego celu. Na ogół uwaza się, że mieć określony cel to dobra rz.-
bo wtedy człowiek czegoś chce i clo czegoś zdąża, Z drugiej jednak strony taka sytuacja nakłada na n:;_
końskie okulary: widzi tylko swój cel i nic więcej, [...]

Kumasi leży wśród zieleni i kwiatów, na łagodnych wzgórzach. Miasto jest jak wielki ogród botanicr
[...], w którym pozwolono osiedlić się ludziom. Wszystko wydaje się tu życzliwe człowiekowi - klitl.
roŚlinność, inni ludzie. Poranki są olśniewające,lecz trwają tylko kilka minut. Jest noc i ztej noc} naS_:
wypływa słońce. Wypływa7 I,..] Od razu widzimy ognistą kulę tak blisko nas, że odczuwa się pewien lel
W dodatku kula sunie w naszą stronę, coraz bardziej. Zbllża się,

Widok słońca dzlała jak strzał startera: od razu miasto ruszaz miejsca! t...] Od razu ulice pełne ludz,.
sklepy otwarte, dymią ogniska i kuchnie.

[...] Miasto jest stolicą królestwa Ashanti i [,..] czujnie strzeże swej inności [.]. Tu mozna spotk:._
przechadzających się ulicą wodzów rodowyclr. Tu mozna zobaczyć obrządek wywodzący się z pradawnr c

czasów. Tu również żyje, wybujały w tej kulturze, świat magii , czarów i zaklęc.

Ryszard Kapuściński, Hebtln, Warszawa ](, -

Zadanie 1. (0-1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W pierwszym zdaniu tekstu Ryszarda Kapuścińskiego występuje otzeczenie A/B, które odnosi się c
podmiotu C/D.

C.logicznego
D. domyślnego

Zadanie 2. (0-1)

Oceń prawdziwoŚć poniższych informacji. Wybierz Ę jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśl
jest fałszywa.

i W zdaniu Kuruasi leż.y wśród zieleni i kwiątów, na łagodnych wzgórzach wyrażenie i 
" 

i a
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i } yvpo*iedzeniu M.iasto jest stolicq królestwa Ashanti rzeczownik królestwa pełni : p F

Zadanie 3. (0-2)
a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przykładem równowaznika zdaniajest wypowiedzenie

A. Zbliza się.

B. Wypływa?
C. Od raztt ttlice pełne ludzi.
D. Od rązu miąsto rllsza z miejsca!

b) PrzekształĆ wskazany w punkcie a) równoważnik zdania w zdanie pojedyncze.
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Zad,anie 4. (0-1)

Dokońćz zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1._3.

Wypowiedzenie iy'a ogół uważa się, że mieć określony cel to dobra rzecz, bo wtedy człowiek czegoŚ chce i do

czegoś zdqżajest zdaniem

Zadan|e 5. (0-1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych,

W wypowiedzeniu Miąsto jest _fak wielki ogrócl botaniczny, w którym pozwolono osiedlic się ludziom

występuje zdanie podrzędne

A. przydawkowe.
B. dopełnieniowe.
C. okolicznikowe miejsca.

D. okolicznikowe sposobu.

Zadanie 6. (0-1)

__{zupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Spójnik użyty w wypowie dzenlu Poranki sq olśniewajqce, lecz trwajq tylko kilka minut ŁączY zdania

wspOłr"ędne A/B. Nió zmieniając sensu wypowiedzenia, można go zastąpió wyrazami ClD,

A. przeciwstawne
B. wynikowe

C. więc, dlatego
D. ale, jednak

Abyrozwiązaczaclanie,trzebaprzypomniecsoble rodzalezdaózlozonychvlspoirzędne funkcjesPolnikowwtYchzda-
nlach,

Zadanie7. (a-2)

P.Łfżekształć zdanie pojedyncze w zdanie złażane podrzędnie,

' Tu można zobaczyć obrzqdekwywodzqcy się z pradawnych czasów,

A. pojedynczym rozwiniętym,

poniewaz za-wiera

1. jedno orzeczenie.

2. jeden podmiot.

B. wielokrotni e złożony m, 3. kilka orzęczęń.

,,, zwrac uwagę na występujący w zdaniu imiesiow, przekształc go na osobową formę czasownika, pamiętaj o wprowa-

dzenlu odpowiedniego zaimka,

b) przekszt Ńćzdaniepojedyncze w wypowiedzenie złożonez imiesłowowym równowaŻnikiem zdania-

Da Kumasi przyjechałem bez żadnego celu.

ilEil[tEIĘ[EI

WSKAZOWKA
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Aby zamienic zdanie pojedyncze w wypow edzenie zIożone z miesiowowym rowncwaznikiem
oko cznik odpowiednlm im eslowem,

Ostatnie wypowiedzenie w tekścię jest zdaniem złożonym współrzędnie.
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Marek Hłasko
Okno

Wtedy to po raz pierwszy ujrzałem tego chłopca: siedziałem w pobliżu okna i zobaczyłem w pe§,ne,
chwili, ze ruda głowa usiłuje zajrzeć do mego pokoju. Z początku przestraszyłem się, lęcz zaraz potel]
zrozumiałem, iz jest to główka dziecka, i postanowiłem czekać. Patrzyłem, wstrzymując dech; biedacze..
chciał zajrzec nieco dalej, lecz nie mógł się wspiąć, [...]

[...] wieczorem znów ujrzałem jego rudą główkę, nawet nieco wyzej. i wtedy zrozumjałem, co go przyciąga
obraz na mojej ścianie. Był to nędzny bohomaz, przedstawiający bitwę morską: okręty ze strzaskanylll,
żaglami, spienione fale, rozbitków i tak dalej. Mały patrzył na ten obraz z podwórka i widział tylko troche
a więc czubki masztów i przedziwnego koloru niebo, któremu tak nie pozałował farb ów nieznany tll,
malarz. Zdecydowałem się dopornóc chłopczykowi i kiedy przyszedł wieczorem, wychyliłem znienack:,
głowę i krzyknąłem:

- Chcesz zobaczyć mój obraz, prawda?
Patrzył na mnie chwilę, potem przełknął ślinę i rzekł męznie:

Tak.
Podałem mu rękę. Usiadł na parapecie ze zręcznością małpki: pamiętam jeszcze krótki błysk zachwytr.

rł, jego oczach. Lecz po chwili spostrzegłem, że nie patrzy już wcale na obraz: rozglądał się bacznie p,,

moim pokoju. Widziałem, jak gaśnie zachwyt na jego twarzy. Zobaczylem, że posmutniał [...]. Bardzo dłLr_sc

mllczał, opuściwszy rudą główkę. Potem rzękł:
- Wszędzie jest tak samo.

- Tak! *-rzekłem. Wszędzie jest tak samo. [...]
A gdyby tak bardzo daieko stąd? Tez tak samo? [...]

Zeskoczył i uciekł,

Marek Hłasko ̂
 
Okno, fwl tegoż. Pierwszy krok w chmuruch i inne opott,iudaniu, Warszawa

Zad,lnie 8. (0-1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz Ł jeśli stwierdzenie jest prawdziweo albo F'
jest fałszywe.
a--,,.. - ,--*---.. -*- -
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I Pr"y*ołany fragment utworu nie zawierazdań wielokrotnie złożonych.
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Zad,anie 9. (0-1)
Uzup ełn ij zd,anie. \ilybierz właś ciwe o dpowiedzi

W zdaniu Podałem mu rękę podkreślone wytazy to

A. dopełnienia
B. przydawki

spośród podanych.

A/B, które są wyrazone C/D.

c. zaimkiem i rzeczownikiem
D. przyimkiem i rzęczownikiem
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Zadanie 10. (0-1)

oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz Ł jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeili
jest fałszywa.

W wypowiedzeniu Kiedy przyszedł *^ieczorem,luychylilem znienacka głowę wystęPuje

zdanie podrzędne okolicznikowe czasu.
P F,

;;;sr"nun zot,orzyłem, ze posmttlni,el występuje zdanie podrzędne przydawkowe. P F

Zadanie 11. (0-2)

a)Przekształć zdanie zŁożone w zdanie pojedyncze.

Widziałem, jak gaśnie zachwyt na jego twarzy.

b) przeredaguj zdanie współrzę dnie złożone w wypowiedzenie z imiesłowowym równowaŻnikiem
zdania.

Mały patrzył na ten obraz z podwórka i widział tylko trochę.

Zadanie 12. (0-2)
a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Marek Hłasko posłużył się w opowiadaniu mową niezależną, aby

A. dobrze opisać prezentowaną sytuację.

B. wiernie przytoczyć wypowiedzi bohaterów.

C. wyeksponować obszerny monolog narratora.

D. zrelacjonować cudze słowa bez ich cytowania.

b) przekształć podany fragment tekstu tak, aby zamienić mowę nieza|eżnąna mowę zaleŻną. Pamiętajo

aby zachować sens wypowiedzi.
* Tak! - rzekłem. - Wszędzie jest tak samo.

W§KAZóWKA

Określ, jaki rodza1 zdania podrzędnego występu]e w po,

danym wypowledzeniu ziozonym,
Następnie zastąp zdanie podrzędne odpow ednią częścią
zdan a, np, wvpowiedzenie podrzędne przydawkowe

przydawką, dopelnieniowe - Copein eniem, okol czn ko,

we - okolicznik em,

WSKAZOWKA

Aby rozwiązac zadan e, mus sz wiedz ec, czym roznią slę od s ebie mowa zalezna i mowa n ezalezna,
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