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Syzyfowe prace (fragment) 

 

A wiosna objęła już była świat w posiadanie. Stary park miejski nakrył się oponą lśniących 

jasnozielonych liści i hodował w swej głębi, pełnej przecudnych cieniów i świateł, młode 

kwiaty i trawy. Dróżki ubite z okruchów cegły i wysypane żółtym piaskiem ginęły wśród 

zieleni niby drobne ruczaje między brzegami; mury starych domostw u jednego z krańców 

ogrodu schowały swą nagość pod wieńcami dzikiego wina. Nawet starodawne kamienne 

ławki lśniły się od mchów zielonych i miękkich. Park leżał dość nisko, między murami, pełen 

był wilgoci i chłodu. Olbrzymie drzewa rozpościerały nad jego wnętrzem cień taki, że w dnie 

bardzo upalne było tam chłodno niby w podziemnej jaskini. W zakątkach krzewy bzu  

i czeremchy skupiały się w niedostępne gąszcze albo rozrosły w klomby. Szeregi młodych 

grabów tworzyły ulice prowadzące do ławek ustronnych. 

Jedna z takich jasnożółtych dróżek szła, skręcona w półokrąg, do źródła. Spod rozwalonego 

muru wypływała tam przez kamienne gardło Fauna struga czystej i zimnej wody, zlatywała 

do wielkiej misy wyciosanej z piaskowca i ginęła w jej wnętrzu. Ze środka tej misy, zawsze 

pełnej po brzegi, wznosiła się ładna kolumna z urną na szczycie. Marmurowe stopnie, które 

prowadziły do źródła, samą czarę, rzeźbione ornamenty kolumny i urnę powyżerał, 

wyszczerbił i okrył rudawą pleśnią czas nieubłagany. 
 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html#s17 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1.–3. 

 

Użyty w tekście wyraz starodawne jest  

 

  

A. złożeniem, 

ponieważ 

1. 
został utworzony przez połączenie dwóch 

rzeczowników za pomocą formantu -o-. 

2. 
powstał w wyniku połączenia dwóch 

przymiotników bez użycia formantu. 

B. zrostem, 
3. 

powstał przez połączenie przymiotnika  

z przymiotnikiem za pomocą formantu -o-. 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Formant w wyrazie dróżka pełni tę samą funkcję, co formant w wyrazie 

 

A. park. 

B. trawa. 

C. ławka. 

D. kwiatek.  



 

Zadanie 3. (0–1) 

Wpisz podane wyrazy w odpowiednie miejsca tabeli tak, aby utworzyły rodzinę 

wyrazów. 

1. miejski      2. miasto    3. mieszczuch 

 

Wyraz podstawowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

albo F – jeśli jest fałszywe. 

 

Czasowniki powyżerał, wyszczerbił, schowały zostały utworzone za 

pomocą przedrostków. 
P F 

Wyraz struga jest wyrazem podstawowym dla słowa strużka. 

 

P F 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

 

Numer  

zad. 

1. 2. 4. 

Odpowiedź A3 

 

D PP 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

 

Numer 

zadania 

Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 

Zasady 

przyznawania 

punktów 

3. Wyraz podstawowy: miasto 

Wyrazy pochodne: miejski, mieszczuch  

(0–1) 1 p. – podanie 

poprawnej 

odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź 

niepoprawna lub 

brak odpowiedzi. 

Wyraz pochodny 

 

 

Wyraz pochodny 

 

 



 

 


