Język polski
1.Jak nazywa się przerwa w spektaklu teatralnym?
2. Jak dzieli się dramat?
3. Jak dzieli się tekst dramatu?
4. Kto to jest sufler?
5. Kto to jest poliglota?
6. Wyjaśnij słowo erudyta.
7. Co to znaczy enigmatyczny?
8. Co to znaczy lapidarny?
9. Kto według mitologii greckiej podtrzymuje niebo?
10. Wyjaśnij pochodzenie i współczesne znaczenie wyrażenia syzyfowa praca.
11. -//- węzeł gordyjski.
12. -//- znaleźć się między Scyllą a Charybdą
13. Jak nazywał się skrzydlaty koń z mitologii i co symbolizuje?
14. Kto wymyślił drewnianego konia?
15. Wyjaśnij znaczenie i pochodzenie frazeologizmu: tycjanowskie włosy.
16. -//- rubensowskie kształty.
17. Co to znaczy i z jakiego języka pochodzi: magna cum laude.
18. -//- per aspera ad astra.
19. -//- de facto.
20. -//- memento mori.
21. -//- non omnis moriar.
22. -//- persona non grata.
23. -//- homo sapiens.
24. -//- carpe diem.
25. -// curriculum vitae.
26. -//- incognito.
27. Kto jest autorem słów „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają”?
28. Podaj prawdziwe nazwisko i pseudonim artystyczny autora „Kamizelki” i „Katarynki”.
29. Wymień polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla (poetów).
30. -//- (prozaików)
31. Jaką datę uznaje się tradycyjnie za początek romantyzmu w polskiej literaturze?
32. Jak brzmiało ulubione powiedzonko Cześnika Raptusiewicza?
33. -//- Rejenta Milczka?
34. Pod jakim pseudonimem pisał Henryk Sienkiewicz?
35. Jaki wiersz recytował Zygier podczas lekcji w "Syzyfowych pracach"?
36. "Ludzie ludziom zgotowali taki los"- Do jakich czasów odnosi się ten cytat?
37. "Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną"- deklarował?
38 .Który z polskich poetów walczył w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz batalionu
"Parasol"?
39. Kto stworzył postać Pana Cogito?
40. Wymień rodzaje orzeczeń?
41. Co to jest dopełnienie?
42. Wymień rodzaje podmiotów.
43. Nazwij części mowy w zdaniu: Tańczącym dziewczynkom przedstawiciele naszej szkoły
uroczyście wręczyli bukiety z dziesięciu najpiękniejszych róż.
44. Nazwij części zdania w wypowiedzeniu: -//45. Co to jest onomatopeja? Podaj przykład.
46. Co to jest uosobienie? Podaj przykład.

47. Co to jest przenośnia (metafora)? Podaj przykład.
48. Co to jest porównanie? Podaj przykład.
49. Co to jest epitet? Podaj przykład.
50. Co to jest fikcja?
51. Co znaczy w literaturze słowo „fantastyczny”?
52. Kto to jest optymista?
53. Kto to jest pesymista?
54. Kto to jest realista?
55. Wymień rodzaje literackie.
56. Co to jest teza?
57. Co to jest hipoteza?
58. Kto to jest humanista?
59. Co to jest interpretacja?
60. Czym zajmuje się fonetyka?
61. Co to są zrosty? Podaj przykład.
62. Czym zajmuje się słowotwórstwo?
63. Co to są złożenia? Podaj przykład.
64. Co to są zestawienia? Podaj przykład.
65. Co to jest rodzina wyrazów? Podaj przykład.

