Zestaw 11
Nr zadania Odpowiedź

Objaśnienie

1.

1F

Gabriela leży w szpitalu, ale jeszcze nie miała operacji: Lekarz powiedział, że pewnie konieczna będzie operacja (pierwszy akapit).

2.

B

Odpowiedź znajduje się w następującym fragmencie: jej połamana
prawa noga leżała teraz przed nią wysoko i wyglądała jak dziwaczny
eksponat gipsowy na wystawie, której ona (. . .) była jednoosobową publicznością (pierwszy akapit).

3.

C

Bohaterka dostrzegła dobrą stronę zniszczenia samochodu – nikomu
nie stanie się już krzywda: Myśl ta podniosła Gabrielę na duchu, choć
nadal wszystko ją bolało (ostatni akapit).

4.

D

Fragment: Gabriela (. . .) na wieść o tym, że ktoś będzie grzebał w jej
własnym obojczyku, postanowiła, że zrośnie się sama jest zabawny, bo
człowiek nie może własną wolą zmusić organizmu do wyleczenia się.

5.

D

Tekst nie ma cech baśni, legendy ani mitu (nie występują w nim elementy fantastyczne ani bogowie). Jest to fragment powieści.

6.

B2

W podanym zdaniu podkreślone wyrazy to przydawki. Ich funkcją jest
określenie rzeczownika (złamanie – jakie? – skomplikowane).

7.

D

W komiksach nie ma rozbudowanych opisów – czytelnik ma przecież
do czynienia z ilustracjami, które ukazują miejsca, postaci, przedmioty.

8.

PF

O tym, że komiks dotyczy właściwego poruszania się po ulicy, świadczą słowa bohatera: Harcerz musi umieć chodzić po ulicy. Idź naprzód,
a my pójdziemy za tobą. Będziemy cię oceniać. Szympans nie jest harcerzem, chce nim dopiero zostać – składa następującą przysięgę: Ja, Tytus de Zoo, będę się starał uczłowieczać, instrukcje druha zastępowego
wypełniać, aby zasłużyć na przyjęcie do harcerstwa.

9.

D

Pan opierający się o laskę jest uśmiechnięty – nie przeszkadza mu
gwizdanie Tytusa. Rowerzysta nawet go nie zauważa. Zaskoczona
widokiem gwiżdżącego Tytusa jest dziewczynka. Świadczą o tym jej
mina, obrócona głowa i znak zapytania umieszczony w dymku.

10.

BD

W podanym zdaniu podkreślony czasownik jest w formie 3. os. lp. (on
dodaje) i odnosi się do szympansa.

11.

2F

Wyraz naprzód piszemy przez rz, ponieważ występuje ono po spółgłosce p. Nie ma żadnego wyrazu pokrewnego do wyrazu naprzód,
w którym zachodziłaby wymiana rz na r.

12.

FF

Według zamieszczonej ustawy droga to wydzielony pas terenu (. . .)
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pędzenia zwierząt. Wynika z tego, że nie służy wyłącznie samochodom. Słów pobocze i chodnik nie możemy stosować wymiennie. Po poboczu mogą jeździć samochody, po chodniku – nie.

13.

A

Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Na ilustracjach zamieszczono strzałki wskazujące kierunek ruchu samochodów. Pojazdy
poruszające się w przeciwnych kierunkach przedstawia tylko ilustracja 1.
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