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1. Jakie przedmioty zostały przedstawione na ilustracjach? Wpisz w każdą lukę odpo-
wiedni wyraz wybrany z podanych. W razie problemów sięgnij do słownika staropol-
skiego.

  napierśnik    krzywula    hajdawery    rohatyna    dwojak     
zydel    głownia    skórznie

2. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Archaizmy to wyrazy, które
A. nazywają przedmioty już nieużywane. 
B. zmieniły swoje znaczenie.
C. brzmią teraz inaczej niż kiedyś. 
D. zostały zapożyczone z innych języków.
E. zostały stworzone przez autorów powieści historycznych. 

1  4.
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II. 

3. Połącz archaizmy nazywające osoby z właściwymi znaczeniami podanymi w ramce.

żołnierz jazdy    wesołek, żartowniś    średniowieczny śpiewak     
nadzorca folwarczny    niedoświadczony, młody mężczyzna    młoda kobieta

nawojka – 

gołowąs – 

minstrel – 

rajtar – 

sowizdrzał – 

karbowy – 

4. Jakie typy archaizmów reprezentują podane słowa? Wpisz w każdą kolumnę tabeli 
wyrazy lub wyrażenie wybrane z podanych w ramce.

wiesiele    rąbek    opona    kwarta    luty    dwie połowie    harmata    wrócim

5. Uzupełnij tekst – fragment powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Krzyżacy.
Wpisz w każdą lukę odpowiednią formę wyrazu wybranego z ramki zawierającej przy-
pisy do tekstu. 

mniemać – uważać, sądzić, przypuszczać. 
począć – zacząć, rozpocząć. 
rączęta – małe, drobne ręce. 
zasłona – chusta, welon. 

Pan z  Taczewa zaś zbliżył się do Zbyszka i  podał mu na biało ubraną Danusię. Ów 

 , że to pożegnanie, chwycił ją, objął i przycisnął do piersi – lecz Da-

nusia, zamiast przytulić się do niego i zarzucić mu na szyję  , zerwała 

co prędzej ze swych jasnych włosów, spod rucianego wianka, białą  

i owinęła w nią całkiem głowę Zbyszka, a jednocześnie  wołać z całej 

siły rozpłakanym dziecinnym głosem:

– Mój ci jest! Mój ci jest!
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6. Wjaśnij, jaką funkcję pełni archaizacja zastosowana przez Henryka Sienkiewicza 
w Krzyżakach.

7. Henryk Sienkiewicz włączył do swojej powieści Krzyżacy średniowieczną pieśń reli-
gijną. Przeczytaj pierwszą zwrotkę wraz z objaśnieniami, a następnie przetłumacz frag-
ment pieśni na język współczesny.

Bogurodzica dziewica1, Bogiem sławiena2 Maryja, 
U twego Syna Gospodzina3 matko zwolena4, Maryja! 
Zyszczy nam5, spuści nam6. 
                Kyrieleison7.

Objaśnienia
1  Bogurodzica Dziewica... Maryja – formy mianownikowe użyte w funkcji wołacza; 2 przez Boga sła-
wiona lub: sławiona ze względu na Boga (którego zrodziła); 3 Pana; 4 wybrana; 5 pozyskaj dla nas;  
6 daj, ześlij nam (Twego Syna); 7 Panie, zmiłuj się.

8. Wskaż archaizmy we frazeologizmach podanych w ramce. Wyjaśnij ich etymologię. 

walczyć z podniesioną przyłbicą    stanąć w szranki    kruszyć kopie   
  rzucić rękawicę    podnieść rękawicę    wysadzić kogoś z siodła     

zdobyć ostrogi

9. Użyj frazeologizmów z zadania 8. w zdaniach odnoszących się do współczesnej  
rzeczywistości.


