Zestaw 5
Nr zadania Odpowiedź

Objaśnienie

1.

A2

Tekst ma charakter informacyjny – przekazuje konkretną wiedzę na
temat kolejnych wynalazków poprawiających widzenie.

2.

FP

W tekście nie ma informacji o przyczynach wad wzroku. Można natomiast znaleźć szczegółowy opis pierwszych okularów korekcyjnych:
Była to para szkieł połączonych składanym zawiasem albo sprężystym
drutem. Nie miały zaczepów na uszy – nakładano je po prostu na nos
(siódmy akapit).

3.

1F

Jako pierwsi soczewek zwanych „kamieniami do czytania” używali
średniowieczni mnisi, a nie Rzymianie (czwarty akapit).

4.

D

Właściwa kolejność: 4. („kamienie do czytania”), 2. (okulary korekcyjne na
zawiasie), 3. (współczesne okulary korekcyjne), 1. (soczewki kontaktowe).

5.

A1

W podanym zdaniu podkreślony wyraz to przymiotnik, którego zadaniem jest określenie cech przedmiotu (średniowieczne „okulary”).

6.

C

W podanym zdaniu podkreślony rzeczownik występuje w bierniku,
który odpowiada na pytania: kogo? co? (okulary).

7.

3F

W podanym zdaniu wyraz okular został dobrze odmieniony. W pierwszej definicji znajduje się zapis: D. -a a. -u oznaczający, że w dopełniaczu może pojawić się zarówno końcówka -a (okulara), jak i -u (okularu).

8.1.

C

Jest to tekst reklamowy, ponieważ zachęca do zakupu okularów.

8.2.

B

9.

A

W podanym wypowiedzeniu nie ma orzeczenia, jest to więc równoważnik zdania.

10.

D

W całej drugiej zwrotce wiersza osoba mówiąca opisuje samą siebie –
od wyglądu zewnętrznego po cechy charakteru i usposobienie.

11.

B2

Sformułowanie: skrzydła mi rosną u ramion to przenośnia ukazująca
zmianę nastroju na radosny, pełen marzeń.

12.

PP

Osoba mówiąca w wierszu – zamiast się namalować lub sfotografować
– chce się opisać. Można więc wnioskować, że autoportret to ukazanie
samego siebie. O tym, że dorośli twardo stąpają po ziemi i nie lubią marzycieli, świadczy fragment: dorośli nie mają zrozumienia dla skrzydeł.
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