
Liga Polonistyczna 2022/2023 
Materiał ćwiczeniowy do Etapu II. Interpunkcja 

(opracowała p. dr Ewa Wielgosz) 

 

1. KROPKA JAKO ZNAK INTERPUNKCYJNY 

 

 

  Podstawową funkcją kropki jest zamykanie wypowiedzenia, w obrębie którego mogą być użyte 

inne znaki interpunkcyjne: średnik, przecinek, dwukropek, myślnik, wielokropek, nawias i cudzysłów, np. 

Wymienić tu trzeba przede wszystkim „Wesele” (1901), w którym satyryczna komedia osadzona we współcze-

snych realiach Krakowa przekształca się w dramat polityczny z udziałem postaci fantastycznych – archetypów wyobraźni 

narodowej; „Wyzwolenie” oparte na chwycie „teatru w teatrze” i sporze bohatera z Maskami – projekcjami jego psychiki; 

wreszcie – „Akropolis”, gdzie działającymi postaciami są ożywione figury z dzieł sztuki znajdujących się w wawelskiej 

katedrze.  
Henryk Markiewicz „Przemiany literatury młodopolskiej” 

 

Kropkę stawiamy:  

1) po skrócie, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu, np. r. (rok), w. 

(wiek), doc.(docent), prof. (profesor);  

 

2) po skrócie, który jest początkiem i końcem wyrazu, a oznacza inny przypadek niż mianownik, np. do nr. 

piątego (do numeru piątego), od dr. Jasińskiego (od doktora Jasińskiego);  

 

3) po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe, np. w 2. rzędzie (w drugim rzędzie), w 5. ławce 

(w piątej ławce); 

 

4) po datach pisanych w całości cyframi arabskimi, np. 3.09.1986; 

 

5) po liczbie lub literze wprowadzającej części składowe wyliczenia zamiast nawiasu zamykającego, np. a., 

b. ; 

 

6) po skrótach obcych jednostek monetarnych, np. dol. (dolar), kop. (kopiejka), kor. (korona).  

 

Kropki nie stawiamy:  

1) po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi, np. w XIX_wieku, na V_piętrze;  

 

2) między składnikami daty, jeśli miesiąc napisany jest liczbą rzymską lub słownie, np. 3_IX_1986, 

3_września 1986;  

 

3) po liczebnikach porządkowych, jeśli oznaczają godzinę, np. od godziny 6_do 10_, między 16_a 18_; 

 

4) po liczebnikach głównych, np. 12_worków, 15_szaf;  

 

5) po imieniu i nazwisku (także po tytule) w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach, np. dr Jan Kowalski, 

Prosimy o ciszę;  

6) po skrótowcach oznaczonych wielkimi literami, np. SGPiS_, PWN_;  

 

7) po skrócie, jeśli zamykamy go ostatnią literą wyrazu, np. mgr_, nr_;  



 

8) po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzinnych jednostek monetarnych, np. m_ (metr), 

cm_(centymetr), kg_(kilogram), dag_(dekagram), zł_(złoty), gr_(grosz). 

 

2. ŚREDNIK JAKO ZNAK ODDZIELENIA 

 

 

Średnik oddziela człony zdania równorzędne pod względem logiczno-składniowym w nieco słab-

szy sposób od kropki, a silniejszy od przecinka.  

Średnik bywa używany:  

1) między członami zdania pojedynczego, głównie w rozbudowanych wyliczeniach podzielonych już we-

wnątrz przecinkami, np.  

Pomponia objąwszy ramionami jego szyję przytuliła się do niego ze wszystkich sił, a zsiniałe jej usta poruszały się szybko, 

wymawiając jakieś ciche wyrazy; Ligia, z twarzą bladą jak płótno, całowała jego rękę; mały Aulus czepiał się togi — z 

korytarzy, z pokoi leżących na piętrze i przeznaczonych dla służebnic, z czeladnej, z łaźni, ze sklepionych dolnych miesz-

kań, z całego domu poczęły się wysypywać roje niewolników i niewolnic. 
Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” 

 

2) między wypowiedzeniami pojedynczymi lub złożonymi, np.  

Z jeszcze większym rozmachem epickim, przypominającym powieść Zoli, stworzył Reymont monografię Łodzi – trójnarodo-

wego miasta przemysłowego – w książce o ironicznym tytule „Ziemia obiecana” (1899); naturalistyczna rzeczowość prze-

kształca się tu po części w protoekspresjonistyczną wizyjność w obrazach fabryki i miasta jako całości.  
Henryk Markiewicz „Przemiany literatury młodopolskiej” 

 

3. NAWIAS JAKO ZNAK INTERPUNKCYJNY 

 

 

W nawiasy (otwierający i zamykający) ujmujemy wyrazy, wyrażenia, zdania zawierające treści dru-

goplanowe w stosunku do treści tekstu zasadniczego, np.  

Dla drugiej z wyodrębnionych tu odmian (która bierze swój początek z powieści Sienkiewicza „Bez dogmatu”) 

charakterystyczna była początkowo narracja pierwszoosobowa, imitująca użytkowe formy piśmiennictwa: dziennik, pamięt-

nik, wymianę listów, później zaś- narracja personalna, tj. prowadzona w trzeciej osobie, ale z perspektywy i głosem głównego 

bohatera. (Dostrzec tu można pewne wpływy d’Annunzia i Hamsuna)_. Bohaterem tej prozy był początkowo przedstawi-

ciel młodego pokolenia, przeżywający chorobę schyłku wieku – kryzys światopoglądowy jako rezultat wyciągnięcia wniosku z 

pesymizmu pozytywistycznego, sprzężony z „newrozą”, jak nazywano wówczas nadmierną w wrażliwość, osłabienie woli, 

poczucie frustracji („Śmierć” Ignacego Dąbrowskiego)_. Często dołącza się tu konflikt między osamotnionym artystą a 

ciasnotą i obłudą mentalności mieszczańskiej, doprowadzający go czasem aż do samobójstwa („Anioł śmierci” Tetmajera)_.  
Henryk Markiewicz „Przemiany literatury młodopolskiej” 

 

4. PRZECINEK JAKO NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY ZNAK INTERPUNKCYJNY 

 

 

Przecinek jest najsłabszym znakiem albo wydzielającym poszczególne człony zdania pojedyncze-

go lub jego równoważnika, albo oddzielającym części dłuższego wypowiedzenia, np. zdanie podrzędne od 

zdania nadrzędnego, dwa zdania współrzędne lub równoważniki zdań.  

Przecinek użyty podwójnie wydziela wyraz lub grupę wyrazów w obrębie danego wypowiedzenia.  

Stosowanie bądź niestosowanie przecinka między członami zdania pojedynczego lub jego równoważnika 

zależy od związków logicznych między składnikami zdania, a także od rodzaju połączenia – spójnikowego 

lub bezspójnikowego – poszczególnych członów. W zdaniu wielokrotnie złożonym obowiązują te same 

zasady, co w zdaniu jedno- i dwukrotnie złożonym. 



 

5. DWUKROPEK JAKO ZNAK ŁĄCZĄCY POSZCZEGÓLNE CZŁONY ZDANIA 

 

 

Dwukropek stosujemy przy wprowadzaniu cytatów, wyliczaniu, wyszczególnianiu, uzasadnianiu, 

wyjaśnianiu lub zapowiadaniu.  

1) Dwukropek stawiamy przed przytoczeniem cudzych lub własnych słów, ujmując równocześnie cytowa-

ny tekst w cudzysłów lub wydzielając go myślnikami, np.  

Leopold Staff, pisząc wiersz o Stefanie Żeromskim, użył zwrotu: „Spalał się sercem, jak wieczna pochodnia, i dookoła 

patrzał z przerażeniem na małość, nędzę, brud i podłość co dnia…” Czuję na karku rękę matki, tę zawsze pieszczotliwą i 

aż nadmiernie czujną - i głos: - „Czapka ci spadnie, studencie”.  
Stefan Żeromski, fragment listu autora  

 

Uwaga: Cytowany po dwukropku tekst składający się z więcej niż jednego zdania rozpoczynamy zawsze 

wielką literą.  

 

2) Dwukropek stawiamy, wymieniając tytuły dzieł, nazwy, wyrażenia i zwroty będące terminami, które nie 

zostały wyróżnione w inny sposób (np. cudzysłowem), np.  

Do najwybitniejszych, najszerzej znanych nowel Prusa należą: „Sieroca dola”, „Przygoda Stasia”, „Powracająca fala”, 

„Michałko”, „Katarynka”, „Kamizelka”.  

Wyraz: źródlany jest przymiotnikiem utworzonym od rzeczownika: źródło.  

 

3) Dwukropek stawiamy, wyliczając przedmioty, pojęcia, czynności, cechy, wprowadzone uprzednio ogól-

nym określeniem, np.  

Częściami mowy nieodmiennymi są: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła.  

a) Wyliczając człony podmiotu szeregowego występujące w liczbie pojedynczej, a łączące się z orzecze-

niem w liczbie mnogiej, stawiamy dwukropek, np.  

Do najpoczytniejszych gatunków epiki należą: powieść, nowela, opowiadanie, reportaż.  

b) Jeśli jednak orzeczenie w tego rodzaju zdaniach występuje w liczbie pojedynczej to dwukropek nie jest 

konieczny, np.  

Do najpoczytniejszych gatunków epiki należy_ powieść, nowela, opowiadanie, reportaż.  

c) Nie stawiamy dwukropka, jeśli wymieniamy lub wyliczamy tylko dwa wyrazy lub wyrażenia połączone 

spójnikiem i, np.  

Ze wszystkich przedmiotów najbardziej lubię matematykę i geografię. Ulubionymi przedmiotami mojej siostry są język pol-

ski i historia. 

 

4) Dwukropek stawiamy po takich wyrażeniach wprowadzających wyrażenia, jak: słowem, jednym słowem, 

innymi słowy, inaczej mówiąc, a mianowicie, jak, jak na przykład, itp., np.  

Różne czynniki decydują o korzystnej wymianie handlowej, a mianowicie: położenie geograficzne, szlaki komunikacyjne, 

bliskość środków produkcji i zbytu.  

Mówił o treści utworu, bohaterach, wątkach głównych i epizodach, słowem: o wszystkim, co mu przyszło do głowy. 

 

5) Dwukropek stawiamy przed zdaniami lub wyrażeniami zawierającymi uzasadnienie, uzupełnienie, wyja-

śnienie lub sprostowanie tych treści, które są zawarte w członie poprzedzającym, np.  

Ten idealista usiłował sprostać nakazom czasu, stał się reprezentantem epoki: został kupcem, organizatorem życia gospo-

darczego. Ale posiadają oni równocześnie, to, czego brakło Wokulskiemu: bezwzględność i brak jakichkolwiek zahamowa-

ni, w szczególności zaś wywodzących się z idealizmu. 

 

 



6. MYŚLNIK JAKO ZNAK INTERPUNKCYJNY 

 

 

Myślnik jest używany przede wszystkim jako znak wskazujący na pominięcie fragmentu tekstu, 

konieczność refleksji, lub wydzielający wtrącone zestawienia lub dodatkowe wyjaśnienia.  

1) Myślnik stawiamy:  

a) zamiast powtórzenia określonego członu zdania, np. Jego dodatnie cechy charakteru budziły u jednych kolegów 

podziw, u innych – zazdrość. 

b) zamiast domyślnego łącznika w formie osobowej przed zaimkiem to wprowadzającym orzecznik, np. 

Wiedza – to potęga.  

c) przed zdaniem uogólniającym to, co zostało uprzednio wymienione, np.  

Literatura, plastyka, teatr, muzyka – wszystkie dziedziny sztuki były przedmiotem jego zainteresowań.  

d) po bardziej rozwiniętych członach zdania w celu nawiązania do wczesnej wyrażonej myśli, np.  

Stworzył powieść o konstrukcji otwartej, przerzucającej ciężar wyciągania wniosków na temat motywacji psychologicznej 

postępowania bohaterów, istoty ich psychiki – na odbiorcę, na czytelnika.  

e) przed członem nieoczekiwanym, przed zestawieniem przeciwstawnym w celu wywołania refleksji, np.  

Prawo walki o byt przecięło ich istnienie, lecz – jakież prawo dało im i podtrzymywało to istnienie.  
Bolesław Prus „Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa” 

 

f) między wyrazami oznaczającymi dwa przeciwstawne pojęcia, np.  

Wyrazy: smutek – radość są antonimami.  

 

2) W dwa myślniki ujmujemy:  

a) wyrazy lub zdania wtrącone (także w cytowany tekst), np.  

Konflikt mianowicie dotyczy rodziny arystokratycznej, która wyniku ruiny materialnej usiłuje – poprzez bogate małżeństwo 

dzieci – wydźwignąć się z upadku.  

Więc obie zdradziły moje – że tak powiem – incognito. 

  

3) Myślnik możemy umieszczać na początku każdej wypowiedzi w partiach dialogowych, np.  

Dobijała się stróżowa.  

- Czego chcecie? – niecierpliwie zapytał Gromadzki.  

- Panowie kazali mi tu przyjść… Może samowar nastawić?  

- Nie trzeba.  

- To może zanieść, bo teraz mam czas…:  

- Niedługo wyjdę, to zamieciecie.  

- A może co zeszyć? – spytała złośliwie stróżowa, patrząc na igłę wpięta w mundur Gromadzkiego. Zawsze ją to bowiem 

gniewało, że taki pan, taki uczony, sam sobie wszystko naprawia, zamiast dać zarobek uczciwej kobiecie obarczonej mężem 

i dziećmi.  

- Dziękuję wam!... – odparł i zatrzasnął drzwi pod nosem troskliwej baby. Odeszła mrucząc jak niedźwiedzica, której 

zaniepokojono małe. Gromadzki wrócił do swojej roboty, wziął się do niej z podwójną pilnością, ale w duszy jego zbudził 

się niepokój. „Co tu robić?... – myślał. – Baba zaraz powie, że nie skracała spodni, a co ja im odpowiem, jeżeli zapytają o 

czterdziestówkę?... 

 

 

 

 

 

 

 



7. WIELOKROPEK JAKO ZNAK INTERPUNKCYJNY 

 

 

Wielokropka używamy w tekście w celu zaznaczenia nie skończonej myśli, przerwanej z jakiegoś 

powodu, np.  

- No, ja, panie prezydencie, wyjeżdżam z paniami… tu może być awantura… Pocztmajster mówi, że zbliżają się… To 

jedź pan! – odparł gniewnie burmistrz – ja nie ruszę się z miasta…  
Bolesław Prus „Omyłka”  

 

Wielokropek stawiamy przed wyrazami wprowadzającymi rozczarowanie, ironię, których czytelnik 

nie oczekuje, np.  

Rozważania na tematy społeczno-ideowe i filozoficzno-moralne zakończyły się stwierdzeniem, że … pora jest już późna.  

Za pomocą wielokropka umieszczonego w nawiasie oznaczamy także opuszczenie fragmentu cy-

towanego tekstu, np.  

Pisał niegdyś – w okresie międzywojennym – Karol Irzykowski: „(…) język żyje modą. Wskutek tego dzieje się, że pewne 

zwroty, słowa, sposoby stają się przesadnie ulubionymi, a inne zupełnie zanikają (…). Otóż zamierają słowa: wiele, mnó-

stwo, huk, lik, dużo, moc, siła, sporo – a zamiast tego mówi się: szereg lub maksymalistycznie: cały szereg”. 

 

8. ZASTOSOWANIE CUDZYSŁOWU 

 

 

Cudzysłów pisowni polskiej występuje przede wszystkim jako znak cytowania, np.  

W końcowym wersie „Romantyczności” poeta sformułował jedno z haseł epoki: „Miej serce i patrzaj w serce!”  

„Na tym kończy się – czytamy w ostatnim zdaniu »Trylogii«- ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym 

trudzie – dla pokrzepieniu serc”. 

Szybko minęło „dzieciństwo sielskie, anielskie”.  

Litwa była jego „krajem lat dziecinnych”.  

Cudzysłów służy także do wyodrębnienia wyrazów i zwrotów w znaczeniu innym niż znaczenie 

podstawowe, np.  

Śledzi przejawy i skutki znużenia, „przecywilizowania” swego bohatera, który straciwszy najpierw uczucia patriotyczne 

(zresztą za sprawą ojca), zostawszy „obywatelem świata”, czyli po prostu kosmopolitą, przeżywa proces zaniku także in-

nych uczuć i możliwości ich przeżywania. Analiza „choroby wieku”, której poświecił Sienkiewicz swoją powieść, przeprowa-

dzona została na przykładzie przedstawiciela klasy szlacheckiej, Płoszowskiego. 

 

Ćwiczenia 

 

Ćw. 1.  

W odpowiednich miejscach postaw przecinki.  

W książce tej autor szczegółowo opisał życie zwyczaje kulturę ludzi z północy.  

Surowy ostry klimat nie zraża turystów.  

Pięknie kolorowo mienią się w słońcu sople lodu.  

Podaj regułę, która uzasadnia postawienie przecinków w tych zdaniach. 

 

Ćw. 2. 

Uzupełnij tekst brakującymi znakami interpunkcyjnymi.  

W pewnym momencie obecny w studio ojciec Jackiego powiedział Ja go zmuszę do płaczu  

Po chwili Chaplin usłyszał płacz chłopca  

Już jest gotowy stwierdził ojciec  

Jak pan go skłonił do płaczu zapytał zaniepokojony Chaplin  



Po prostu powiedziałem mu że jeżeli nie będzie płakał zabierzemy go ze studia i naprawdę oddamy do 

przytułku  

Chaplin wziął chłopca na ręce i mocno go przytulił  

Nie zabiorą cię powiedział  

Ja wiem szepnął mały Coogan Tatuś tylko żartował  

Wiesława Czapińska „Pokochać film” 

 

Ćw. 3.  

Wpisując „P” (prawda) lub „F” (fałsz), oceń prawdziwość lub fałszywość informacji.  

Kropkę należy postawić:  

Na końcu wypowiedzenia –  

Po skrócie będącym pierwszą i ostatnią literą wyrazu –  

Po skrócie, który jest pierwszą literą lub początkowymi literami wyrazu –  

Po skrócie polskich jednostek monetarnych oraz miar, wag –  

Po skrócie obcych jednostek monetarnych –  

Po skrótowcach oznaczonych wielkimi literami –  

Po liczbach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe –  

Po datach pisanych w całości cyframi arabskimi –  

Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi – 

 

Ćw. 4. 

Wstaw brakujące nawiasy.  

Tak na przykład w ortografii niemieckiej wielką literą są pisane wszystkie rzeczowniki bez względu na to, 

czy są one nazwami własnymi, czy pospolitymi, pozostałe zaś wyrazy – małą.  

W języku polskim przymiotniki utworzone od nazw własnych piszemy małą literą por. Warszawa – war-

szawski, Polska – polski, natomiast w niektórych językach europejskich – wielką.  

Tak na przykład nazwy Zielona Góra, Stary Sącz piszemy rozdzielnie, ale utworzone w podobny sposób 

jeżeli pominiemy różnicę akcentu nazwy Białystok, Krasnystaw piszemy łącznie. 

 

Ćw. 5.  

Wstaw brakujące średniki i nawiasy.  

Liczne i różnorodne są źródła mineralne, np. szczawy alkaliczno-żelaziste w Krynicy, Żegiestowie, Muszy-

nie zawierające, oprócz dwutlenku węgla, sód, potas, wapń, magnez, żelazo szczawy alkaliczno-słone w 

Wysowej, Iwoniczu, Rymanowie zawierające, oprócz CO2, chlorki sodu i potasu wody chlorkowo-

sodowe, czyli tzw. solanki, w Rabce i Jastrzębiu-Zdroju. 

 

Ćw. 6. 

Postaw brakujące kropki.  

1985 03 11  

11 III 1985  

ur 10 stycznia 1985 r  

w XV w  

na 15 stronie  

w 5 tomach 

 

 

 

 



Ćw. 7. 

Wstaw brakujące przecinki.  

Obcując z twórczością Stanisława Lema doznaję uczucia jakbym rozwiązywała jakieś skomplikowane zadanie 

rebus czy szaradę. Uczestniczę w rozgrywce toczącej się między mną czytelnikiem a autorem dzieła.  

„Gra” ta wymaga respektowania pewnych zasad narzuconych przez autora. Dzieła nie otrzymuję w formie gotowej 

muszę je sobie sama niejako sporządzić wedle określonych reguł gry literackiej i własnych potrzeb. Pozostawiona sama sobie 

przez twórcę mam do czynienia z odrębnym wyizolowanym tekstem. Informacje są zaszyfrowane. Powieść jest zagadką którą 

muszę rozwiązać.  

Zdarza się jednak że treść dzieła interpretuję zupełnie inaczej niż chciałby tego autor. Czuję wtedy że „gra” zosta-

je przerwana. Tracę kontakt z rzeczywistością dzieła który to kontakt utrzymywany był dotychczas jedynie poprzez „grę”. 

Autor nie ma już praktycznie możliwości „sterowania” moim umysłem. „Dekoduję” wówczas zupełnie inne treści niż te 

które zostały założone przez autora.   

Czytając książki Lema odczuwam wyraźnie ów dystans lub po prostu brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy 

twórcą a odbiorcą dzieła literackiego. Autor zdaje się nie uczestniczyć w opisywanych przez siebie wydarzeniach. Z boku 

obserwuje losy swych bohaterów nie angażując się w nie emocjonalnie. Jest raczej zewnętrznym konstruktorem świata przed-

stawionego niż jego wyrazicielem i podmiotem. Postawa Lema pełna jest chłodu ironii często zmierza w stronę groteski i 

absurdu.  

fragment anonimowego wypracowania uczennicy 

 

Ćw. 8.  

Zapisz w podpunktach trzy zasady interpunkcyjne, którymi kierowano się, stawiając przecinki w 

zdaniach:  

Zamiast wyrazem „mankament” posługuj się jednym z następujących wyrazów: brak, wada, usterka, a za-

miast wyrazu „reperacja” używaj wyrazu naprawa.  

Poprawność języka i jasność stylu zależą również od kolejności, w jakiej wyrazy następują po sobie w zda-

niu.  

a)  

b)  

c) 

 

Ćw. 9.  

Wstaw brakujące przecinki.  

Suchy marzec mokry maj będzie żyto jako gaj.  

Myszy tańcują gdy kota nie czują.  

Dopóty dzban wodę nosi dopóki się ucho nie urwie.  

Uderz w stół a nożyce się odezwą.  

Kto sieje wiatr zbiera burzę.  

Modli się pod figurą a ma diabła za skórą.  

Kto kaszy nawarzył ten ją jeść powinien.  

Kaszka fraszka chleb trawa mięso dobra potrawa.  

Kto z kąta mierzy pewniej i bardziej uderzy.  

Tak go kocha że by mu i smoły gorącej nie żałował.  

Miłe złego początki lecz koniec żałosny.  

 

Ćw. 10.  

Dopisz nazwę znaku interpunkcyjnego, który należy postawić.  

przed wyrażeniem wyjaśniającym treści zawarte w członie poprzedzającym –  



przed przytoczeniem cudzych lub własnych słów – 

przed wyliczeniem –  

po bardziej rozwiniętych członach zdania w celu nawiązania do wcześniej wyrażonych myśli –  

między wyrazami oznaczającymi dwa przeciwstawne pojęcia –  

przed i po wyrazach, wyrażeniach, zwrotach wtrąconych –  

w celu zaznaczenia niedokończonej myśli –  

w celu zaznaczenia opuszczonego fragmentu –  

cytując fragmenty utworu –  

w celu zaznaczenia innego niż podstawowe znaczenia wyrazu – 

 


