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Klasa  VIII - 02.04.20r. 

 

Temat: Powtórzenie  wiadomości  z  zakresu  fonetyki. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  będziemy  sobie  powtarzać  do  egzaminu  fonetykę. Szczegółowe  

opracowanie  macie  w  podręczniku  na  stronach: 335 - 336. Przeczytajcie  to  

sobie, łącznie  z  informacjami  o  akcencie. 

 

Poniżej  przesyłam  Wam  zestaw  ćwiczeń  egzaminacyjnych, dotyczących  

fonetyki. Nie  jest  on  na  ocenę, ale  do  powtórki. Myślę, że  warto  

poćwiczyć!!! Zapisujcie  w  zeszycie  same  odpowiedzi. W  poniedziałek - 

prześlę  Wam  poprawne  odpowiedzi, żebyście  mogli  sobie  sprawdzić  jak  

Wam  poszło :) 

 

1. Oceń  prawdziwość  każdego  zdania - P  lub  F 

I. Przy  wymawianiu  głoski  "m"  powietrze przechodzi  tylko  przez  jamę  

ustną. 

II. Wszystkie  samogłoski  są  głoskami  dźwięcznymi. 

III. Przy  wymawianiu  głosek  "d, b, g"  wiązadła  głosowe  są  zsunięte  i  

drgają. 

IV. Miękkość  głoski  "c"  można  zaznaczyć  tylko  za  pomocą  kreseczki  nad  

literą. 

 

Tekst  to  zadań: 2, 3, 4. 

H. Sienkiewicz  "Quo  vadis" 

 

Chilon  jednakże, ośmielony  jego  radością, zabrał  głos  i  począł  dawać  rady. 

Zaklinał  Winicjusza, by  nie  porywał  Ligii  z  Ostrianum. Powinni  tam  pójść  

w  kapturach  na  głowach, z  twarzami  przysłoniętymi, i  poprzestać  na  

przypatrywaniu  się  z  jakiego  mrocznego  kąta  wszystkim  obecnym. Dopiero  

gdy  ujrzą  Ligię, najbezpieczniej  będzie  pójść  za  nią  z  daleka, obaczyć, do  

którego  domu  wchodzi, a  nazajutrz  o  świcie  otoczyć  go  wielką  siłą  

niewolników  i  zabrać  ją  w  biały  dzień. Ponieważ  jest  ona  zakładniczką  i  

należy  właściwie  do  cezara, zatem  można  to  uczynić  bez  obawy  prawa. W 

razie  gdyby  jej  nie  znaleźli  w  Ostrianum, pójdą  za  Ursusem  i  skutek  

będzie  ten  sam. Na  cmentarz  z  wielką  liczbą  ludzi  udawać  się  nie  można, 
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łatwo  bowiem  mogliby  zwrócić  na  siebie  uwagę, a  wówczas  chrześcijanie  

potrzebowaliby  tylko  pogasić  wszystkie  światła, tak  jak to  uczynili  przy  

pierwszym  porwaniu, i  rozproszyć  się  lub  pochować  w  ciemnościach, w  

kryjówkach  im  tylko  znanych. 

 

2. a) Który  z  podanych  wyrazów  zawiera  najwięcej  głosek? Zaznacz  

poprawną  odpowiedź. 

A. Zakładniczka B. Chrześcijanie C. Potrzebowaliby      D. Najbezpieczniej 

 

b) Zaznacz  poprawne  dokończenia  zdania. 

Głoska  "i", która  pełni  dwie  funkcje; tworzy  sylabę, a  także  jest  znakiem  

zmiękczenia  poprzedzającej  ją  spółgłoski, nie  występuje  w  wyrazie 

A. zakładniczka B. chrześcijanie C. potrzebowaliby   D. najbezpieczniej 

 

3. Podziel  podane  wyrazy  na  sylaby 

ośmielony, powinni, poprzestać, mroczny, porwanie 

 

4. Uzupełnij  podane  zdania  przykładami  z  tekstu. Wpisz  w  każdą  lukę  

właściwy  wyraz. 

I. W  wyrazie ................................... akcent  pada  na  trzecią  sylabę  od  końca. 

II. Utrata  dźwięczności  w  wygłosie ( na  końcu  wyrazu )  zachodzi  w  

wyrazie .................................................. 

III. Przykładem  udźwięcznienia  jest  wyraz ..................................................... 

 

Tekst  do  zadania  5. 

A. Mickiewicz  "Stepy  akermańskie" - fragm. 

Wpłynąłem  na  suchego  przestwór  oceanu, 

Wóz  nurza  się  w  zieloność  i  jak  łódka  brodzi, 

Śród  fali  łąk  szumiących, śród  kwiatów  powodzi, 

Omijam  koralowe  ostrowy  burzanu. 

 

5.a) W  którym  wyrazie  ubezdźwięcznienie  zachodzi  w  dwóch  

miejscach? Zaznacz  poprawną  odpowiedź. 

A. Śród B. Łódka C. Przestwór D. Wpłynąłem 

 

b) Dokończ  zdanie. Wpisz  w  lukę  właściwy  wyraz  z  tekstu. 
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Aby  w  opisie  stepu  zwrócić  uwagę  na  doznania  słuchowe, akcent  

zdaniowy  należy  położyć  na  wyraz .......................................... 

 

6. Wyjaśnij, na  czym  polega  żart  zawarty  w  haśle  reklamowym: "Tylko  

w  dżemie  siła  drzemie". 

 

7. W  wypowiedzeniu  "W  Szczebrzeszynie  chrząszcz  brzmi  w  trzcinie"  

uproszczenie  grupy  spółgłoskowej  występuje  w  wyrazie  A / B. Wyraz  

"trzcinie"  zawiera  C / D  głosek. 

A. Szczebrzeszynie B. trzcinie C. pięć D. sześć. 


