
 

 

WIELKIE ODLICZANIE 

 
 

ODPOWIEDZI DO DNIA 43: 

Zadanie 1.  
 

Poprawna odpowiedź 

BD 

 

Wyjaśnienia 

W rozwiązaniu tego zadania niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu gramatyki – 

części zdania i części mowy. Wyraz podróżny w zależności od kontekstu może być 

rzeczownikiem lub przymiotnikiem (podróżny – kto? – ten, kto podróżuje albo podróżny – 

jaki? – np. określenie bagażu). W przypadku zdania zamieszczonego w arkuszu należało 

zauważyć, że ten podróżny nie biegł, zatem wyraz oznaczał jakąś osobę, wykonawcę 

czynności, odpowiadał na pytanie kto?, więc w tym przypadku był rzeczownikiem. 

Kolejnym etapem w tym zadaniu było określenie funkcji, którą ten rzeczownik pełnił w 

zdaniu. Jeśli uczeń odszukał orzeczenie (nie biegł), bez problemu mógł wskazać 

wykonawcę czynności (kto nie biegł? – podróżny); prawidłowa funkcja wyrazu podróżny 

w zdaniu to podmiot. 
 

 

 Zadanie 2.  

 

Poprawna odpowiedź 

PP 

 

Wyjaśnienia 

Ujęte w nawiasy sformułowanie szczypiąc trawę nie zawiera czasownika w formie 

osobowej, tylko imiesłów przysłówkowy pochodzący od czasownika szczypać i stanowi 

imiesłowowy równoważnik zdania. W pierwszym przytoczonym wypowiedzeniu został on 

wydzielony przecinkami, ponieważ wystąpił w funkcji wtrącenia. 

W drugim  przytoczonym  wypowiedzeniu  wyliczono  nazwy  roślin  stojących  na  

oknach  w donicach. Liczba mnoga imiesłowu przymiotnikowego pachnącymi zapowiada 

wystąpienie więcej nazw niż jedna, co może podpowiadać, że nastąpi wyliczenie nazw 

roślin. 



 

 

 

 

 Zadanie 3.  

 

Poprawna odpowiedź 

C 

 

Wyjaśnienia 

W zdaniu oznaczonym literą A. czasownik stoi odnosi się do budowli. Takie rozumienie 

rzeczownika dwór użytego w tym zdaniu potwierdzają również pozostałe określenia dworu 

(przepiękny) oraz miejsca jego stania (w mojej okolicy). 

W zdaniu oznaczonym literą B. związek frazeologiczny spędzać czas na dworze znaczy 

«przebywać jakiś czas na wolnym powietrzu». 

W zdaniu oznaczonym literą C. sformułowanie księżna udała się na przejażdżkę sugeruje, 

że wyraz dwór został użyty w znaczeniu «świta, orszak», bo właśnie księżnej w takich 

sytuacjach może towarzyszyć dwór. Zatem to właśnie jest poprawne rozwiązanie zadania. 

W zdaniu oznaczonym literą D. wyraz dwór został użyty w znaczeniu «właściciele 

posiadłości ziemskiej, jej mieszkańcy, administracja» i jego treść jest związana z 

istnieniem systemu feudalnego. 
 

 


