
Rok szkolny 2020/2021, semestr wiosenny 

Pisemny egzamin semestralny 

Język polski – semestr I LO 

 

1. Jak żyć szczęśliwie? Przedstaw receptę na szczęście antycznych szkół filozoficznych - 

stoicyzmu i epikureizmu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                   ( ... / 4 p.) 

2. Które z osiągnięć cywilizacyjnych starożytnych Rzymian uważasz za najistotniejsze 

dla nas współczesnych? Uzasadnij swoją opinię. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                       ( ... / 1 p.) 

3. Konflikt tragiczny to 

 

A. postawienie bohatera w sytuacji wyboru między sprzecznymi racjami moralnymi. 

B. nieświadome dążenie bohaterów do zguby. 

C. nieuchronność przeznaczenia. 

D. nieoczekiwany zwrot akcji. 

                                                                                                                                       ( ... / 1 p.) 

4. Dopisz brakujące postacie do par mitologicznych. 

 

Jokasta i ______________, Odys i _________________, Hektor i __________________ 

                                                                                                                                     ( ... / 2 p.) 

5. Ułóż poprawne i logiczne zdanie z każdym z podanych biblizmów. 

 

rzeź niewiniątek, nie rzucać słów na wiatr, niebieski ptak 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                     ( ... / 3 p.) 

 

6. Tłumaczenie Biblii autorstwa Jakuba Wujka powstało w wieku 

 

A. XV. 

B. XVI. 

C. XVII. 

D. XVIII. 

                                                                                                                                    ( ... / 1 p.) 

7. Utwory średniowieczne były anonimowe, gdyż ich autorzy 



A. bali się prześladowań. 

B. tworzyli na chwałę Boga. 

C. nie umieli się podpisywać. 

D. obawiali się krytycznych uwag. 

                                                                                                                     ( ... / 1 p.) 

8. Uzupełnij notatkę na temat Bogurodzicy. 

Bogurodzica to _________________________ polska pieśń religijna. Stanowi ona 

___________________ języka polskiego. Jan Długosz napisał, że polskie rycerstwo 

śpiewało Bogurodzicę _______________________. Przez długi czas pieśń ta pełniła 

funkcję __________________. 

                                                                                                                     ( ... / 2 p.) 

9. Korzystając z podanych fragmentów, uzupełnij tabelę. 

Pożałuj mię, stary, młody, 

Boć mi przyszły krwawe gody. 

 

Synku, bych cię nisko miała, 

Niecoś bych ci wspomagała. 

Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła […]. 

 

Na swym, nad miłym Synem krasnym […] 

                                                                                                                          ( ... / 4 p.) 

 

Środek artystycznego 

wyrazu 

Przykład w tekście funkcja 

Apostrofa 

 

  

 Krwawe gody 

 

 

 Synku, główka 

 

 

  podkreślają emocjonalny 

stosunek Marii do Syn 

 

 

 


