
Warszawa,  10 maja 2008 r.

........................................................
imię i nazwisko

EGZAMIN WSTĘPNY DO LICEUM
 JĘZYK POLSKI

Czas trwania egzaminu  1,5 godz.

Witamy  Cię  serdecznie  na  egzaminie  wstępnym  do  klasy  pierwszej.   Twoim 
zadaniem  jest  rozwiązanie  testu  z  gramatyki  i  napisanie  wypracowania.  Życzymy 
powodzenia.

  CZĘŚĆ I
GRAMATYKA

1.  Pokonywanie  opornej  ściany wywoływało  w górnikach  przeświadczenie  o  własnej 
mocy.

Sporządź wykres podanego zdania pojedynczego i nazwij występujące w nim części.

2. Ułóż zdanie do poniższego wykresu.

                                          

3.
Tymczasem następca  tronu,  dowiedziawszy  się  w  drodze  o  sprawach  swego  sztabu, 
przysłał  rozkaz,  aby  jak  najprędzej  zawrócocno  kobiety  do  miasta  i  przyspieszono 
pochód.

a) W podanym wyżej zdaniu wielokrotnie złożonym wstaw przecinki.

b) Sporządź wykres powyższego zdania wielokrotnie złożonego. Znajdź w nim zdanie 
główne i określ rodzaje zdań składowych.

4. Dobierz wyrazy bliskoznaczne wyrażające dobitniej treść podanych wyrazów
np. zły - wściekły
zadowolony - ...........................
ubogi - ...........................
smaczny - ...........................
strach - ...........................
5. Popraw błedy językowe w poniższych zdaniach

Tematy te pobudzają do rozległego horyzontu myślowego.
Moja praca nie odniosła pożądanych wyników.
Sędzia ringowy udzielił dużą ilość napomnień.
Jest to wilcza przysługa dla tego rządu.



6. Ułóż po jednym zdaniu złożonym, wykorzystując podane niżej związki frazeologiczne:

myśleć o niebieskich migdałach                                               czarny rynek 

  CZĘŚĆ II
WYPRACOWANIE

Napisz wypracowanie na jeden z trzech tematów.

1.  Niejeden  bohater  literacki  zmagał  się  z  trudnościami  życia,  ...toczył  się  po 
ostrych pochyłościach czasem / piął się pod górę...
O  którym  z  poznanych  bohaterów  mógłbyś  tak  napisać?  Spróbuj  umieścić 
w pracy również swoje życiowe doświadczenia.

2.  Spróbuj  namalować  słowami  portrety  matek,  które  poznałeś  na  kartach 
czytanych  przez  siebie  książek.  Wybór  uzasadnij  (wykorzystaj  najwyżej  dwa 
utwory).

3.  Odwołując  się  do  poznanych  lektur,  filmów  oraz   własnych  doświadczeń, 
napisz, dlaczego wielu ludzi tęskni za dzieciństwem, do którego nie może przecież 
wrócić.

EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
PUNKTACJA

Część I. Gramatyka - maksimum 40 pkt.
Zadanie 1. 8 pkt.
a) 8 pkt. (4 za każdy element wykresu i 4 za nazwanie każdej części zdania)



Zadanie 2.  6 pkt. (2+2+2)
Zadanie 3. 10 pkt.
a) 2 pkt. (za prawidłowe wstawienie przecinków)
b) 8 pkt. (4 za każdy element wykresu i 4 za nazwanie każdego zdania składowego)
Zadanie 4.  4 pkt. 
Zadanie 5.  8  pkt. 
Zadanie 6.  4 pkt.  
Błędy ortograficzne:
a) za wypracowanie przewidywana jest ocena niedostateczna za  6 bł. ort. pierwszorzędnych lub  12 
drugorzędnych;
b) w części gramatycznej odejmuje się 2 pkt. za bł. ort. pierwszorzędny, 1 pkt. za drugorzędny.

Część II - maksimum 60 pkt.

celujący........60 pkt.      
bdb.+    ........59 pkt.
bdb.     .........58 pkt.
bdb.-.............55 pkt.
db.+..............52 pkt.
db.................49 pkt.
db.- ..............46 pkt.
dst.+  ............43 pkt.
dst. ...............40pkt.
dst.- ..............37 pkt.
mierny...........30 - 36 pkt.
ndst. ..............0 -10 pkt.

Punktacja końcowa:

Maksymalnie można otrzymać 100 pkt. Wynik końcowy otrzymujemy dzieląc sumę otrzymanych 
punktów z obu części przez 5.


