
1 
 

Klasa  VIII - 13.05.20r. 

 

Temat: Zróżnicowanie  słownictwa - ćwiczenia. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  moi  drodzy  wracamy  do  wczorajszego  tematu, ale  podejdziemy  do  

niego  od  strony  praktycznej. Poniżej  zamieszczam  przykładowe  ćwiczenia  

egzaminacyjne, jakie  w  związku  z  tym  zagadnieniem  mogą  się  pojawić.  

 

Są  one  do  samodzielnego  poćwiczenia  w  ramach  lekcji, jutro  prześlę  Wam  

poprawne  odpowiedzi, żebyście  mogli  skontrolować  jak  Wam  poszło.  

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

J. Podracki  "Słowa  i  ludzie" 

 

 Mitologiczny  Syzyf  był  synem  Eola, króla  Tesalii  i  posiadał  piękne  

stada  bydła  na  Przesmyku  Korynckim. Syzyf  był  skłonny  do  oszustw, 

"najchytrzejszy  z  ludzi", okrutny  dla  obcych, zdradliwy  w  stosunku  do  

przyjaciół, zuchwały  wobec  bogów. Ośmielił  się  narazić  samemu  Zeusowi, 

zdradzając  rzecznemu  bogu  Azopowi, że  to  on  porwał  mu  córkę. Zeus  

rozkazał  wówczas  Tanatosowi, bogu  śmierci, sprowadzić  Syzyfa  w  

kajdanach  do  Tartaru  i  skazać  go  na  wieczne  męki. Chytry  Syzyf  poprosił  

Tanatosa  o  pokazanie  mu, jak  się  nakłada  kajdany; gdy  zaś  to  nastąpiło, 

uwięził  potężnego  boga  śmierci  w  swoim  domu. Jak  pisze  Kopaliński, 

"wybuchł  skandal. gdyż  w  tej  sytuacji  nikt  nie  mógł  umrzeć, nawet  ci, 

którym  ucięto  głowę!". Po  wielu  perypetiach  sprowadzono  jednak  

winowajcę  przemocą  do  Tartaru. Odyseusz, który  odwiedził  w  swojej  

długiej  wędrówce  również  państwo  podziemne, tak  opowiadał: 

 "I  Syzyfa  widziałem  cierpiącego  srodze, oburącz  dźwigał  głaz  

olbrzymi. Pchał  go  pod  górę, ale  kiedy  już  był u  szczytu, bezwstydny  głaz  

odwracał  się  i  własnym  ciężarem  znów  spadał  w  dół. A  Syzyf  znów  

napięty  jak  łuk  toczył  go  w  górę, ciało  oblewało  się  potem, głowa  dymiła  

kurzem". 

 Zeus, jak  na  władcę  przystało, umiał  karać  wymyślnie. 

1a). Syzyf  naraził  się  Zeusowi, ponieważ  nie  potrafił: 

A. dać  za  wygraną B. wycofać  się  rakiem 

C. odwracać  kota  ogonem   D. trzymać  języka  za  zębami 
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b) Uzasadnij  wybraną  odpowiedź:  

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

2. Aby  zachować  sens  wypowiedzenia  "Chytry  Syzyf  poprosił  Tanatosa  

o  pokazanie mu, jak  się  nakłada  kajdany; gdy  zaś  to  nastąpiło, uwięził  

potężnego  boga  śmierci  w  swoim  domu", przymiotnik  chytry  można  

poprawnie  zastąpić  wyrazem: 

A. skąpy B. pazerny   C. zachłanny D. przebiegły. 

 

3. Przekształć  podane  zdanie  tak, aby  zastąpić  wyróżniony  związek  

frazeologiczny  wyrazem  lub  sformułowaniem  o  znaczeniu  dosłownym. 

 

Syzyf  był  nie  w  ciemię  bity  i  próbował  przechytrzyć  Zeusa. 

 

............................................................................................................................ 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

Joanna  Olech  "Absurd, sierotka  i  konsole" 

 

 Do  sławnych  dwupaków  literackich: Bolka  z  Lolkiem, Kuby  i  Buby, 

Julka  i  Julki - przybył  kolejny: Kwas  i  Kurzawka, ekscentryczna  para  

naukowców, która  karmi  młodych  czytelników  banialukami  i  nonsensem. 

Absurdalny  humor  tych  panów  pogłębia  zmarszczki  mimiczne, a  dzieci  

rosną  krzepkie  i  rumiane. 

 Kariera  Profesora  Kurzawki  i  Adiunkta  Kwasa  rozpoczęła  się  przed  

pięcioma  laty, kiedy  to  małe  krakowskie  wydawnictwo  Czerwony  Konik  

wydało  serię  "Podręcznych  NIEporadników": do  czego  NIE  służą  grzebień, 

młotek, rękawiczka. Upozowane  na  naukowy  skrypt, trzy  obrazkowe  

książeczki  z  brawurą  przeprowadziły  dowód  na  nieprzydatność  grzebienia  

do  gry  na  saksofonie, bezużyteczność  rękawiczki  przy  nawiązywaniu  

łączności  z  istotami  pozaziemskimi  i  daremność  wysiłków  podejmowanych  

w  celu  odcedzenia  makaronu  młotkiem. 

 Warszawsko - wrocławsko - krakowski  sojusz  wydawniczy  

przypieczętowany  został  kolejną  premierą: właśnie  ukazał  się  

"NIEkalendarz, Poradnik, Notes"  Kurzawki  i  Kwasa, gruby  brulion  

nafaszerowany  nonsensem. Poza  opowiadaniami  na  każdą  porę  roku  
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znajdziemy  tu  bałamutne  mapy, niedorzeczne  przysłowia, cudzoziemskie  

słówka  od  czapy  i  indeks  całkiem  nowych  imion  dla  potomstwa: od  

Wermiszela  i  Pulpetty, po  Motłocha  i  Melinę. Czytając, chochiczemy  

bezwstydnie  w  środkach  komunikacji  publicznej, a  wtóruje  nam  rechocik  

autorów. 

 Nowość  Czerwonego  Konika  mogłaby  posłużyć  za  poręczne  

narzędzie  do  pomiaru  sprawności  mięśni  mimicznych. Przetestowany  na  

warszawskich  hipsterach, "NIEkalendarz"  sprawił, że  opluli  sobie  brody  ze  

śmiechu. 

* Hipster - ( z j. ang. ) osoba, która  akcentuje  swoją  oryginalność  i  niezależność  wobec  

kultury  masowej, a  jednocześnie  lubiąca  rzeczy  modne. 

 

5. Wykorzystując  znaczenie  słowa  dwupak, wyjaśnij, dlaczego  autorka  

nazwała  postacie  Bolka  i  Lolka, Kuby  i  Buby, Julka  i  Julki... 

dwupakami  literackimi. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

6. Oceń  prawda  lub  fałsz 

a) Słowa  poradnik - nieporadnik  w  zestawieniu  to  antonimy. 

b) Wyraz  absurdalny  i  niedorzeczny  to  synonimy. 

 

7. Wyrażenie  słówka  od  czapy  jest  charakterystyczne  dla  stylu A / B  i  

oznacza  C / D. 

A. potocznego   C. wyszukany  dobór  słów 

B. naukowego   D. zestawienie  słów  bez  sensu 

 

8. Użyte  w  tekście  słowo  hipster  jest  przykładem: 

A. eufemizmu   B. zapożyczenia   

 C. wyrazu  gwarowego  D. terminu  naukowego 

 

9. Wyrazy  nieporadnik, niekalendarz  we  współczesnej  polszczyźnie  są 
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A 

 

archaizmami 

 

ponieważ 

1. często stosuje  się  je  w  języku  

potocznym. 

 

B 

 

neologizmami 

2. powstały  dla  nazwania  w  języku  

nowych  przedmiotów. 

   3. wyszły  już  z  powszechnego  użycia  w  

języku 

 

 

10. Zaznacz  prawda / fałsz 

a) Występujący  w  tekście  rzeczownik  banialuka  jest  charakterystyczny  dla  

oficjalnej  odmiany  języka  polskiego. 

b) Użyte  w  3  akapicie  tekstu  zdrobnienie  rechocik  nadaje  wypowiedzi  

ironiczny  charakter. 

 

 


