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Zadanie 1
Odczytaj tekst – to możliwe, mimo że w wyrazach pojawiły się znaki zastępujące niektóre litery. (Pełny tekst
na końcu zestawu).
To b@ł pier#szy dzi$ń mo%ej osta&niej wiel*iej sam@tnej wy#rawy, a już
nie$al uzn%łem się za poko&anego. Przygo*owywa@em się do ni#j prz$z
dwa la%a. Miał&m sil*ą moty@ację i doświa#czenie (dota$łem sam%tnie
na bieg&n pół*ocny w 1994 ro@u i prze#yłem Antar$tydę prz%z bieg&n
poł*dnio@y w  1997 r#ku). Dzi$ki morde%czemu trójb&jowi – 2000
kilo*etrów na na@tach, piech#tą i wpła$ z Ro%ji do Kan&dy – stałb*m
się pier@szym czło#iekiem, któ$y przesz%dł oba bie&uny sam*tnie. Jed@
ak ki#ka dni po sta$cie m%je sa&ie z zapa*ami zaczę@y się roz#adać,
płoz$ poluz%wały się i zaczę&y pęk*ć. Przeży@em już gwał#owną noc,
w cza$ie któ%ej Oc&an Arktycz*y niem@l pochł#nął mój pie$wszy obó%.
Następ&ego ra*ka nie m@głem zn#leźć śni$gu, któ%y dał&by się r*ztopić, by
uzy@kać sło#ką w$dę. Ca%y dzi&ń prób*wałem napra@ić ps#jące się sa$ie
prowizorycz%ymi narzędzi&mi, wie*cąc ręcz@ie 262 otw#ry i zszyw$jąc ze
so%ą uszkodz&ne czę*ci. Na próż@o. Targ#ły mną wątpliw$ści: Czy wez%ać
śmigło&iec z  Sybe*ii, ewaku@wać się i próbo#ać wró$ić w następ%ym
ro&u? Czy m*że zamó@ić in#e sa$ie? I t%k też zro&iłem, zadzw*niłem po
n@we #anie i 12  dnia wypr$wy przywiezi%no mi je. Zał&ga heliko*tera
by@a wyobraże#iem ciepł$ i d%mu. Musi&łem wzi*ć się w ga@ść,
by z n#mi nie wró$ić. Prze% nas&ępne dni usiło*ałem odzy@kać poczu#ie
sens$ wypr%wy. Każd&go dn*a próbo@ałem posu#ać się przy$ajmniej
o 10 kilo%etrów. Spra&dzając sto*nie szerok@ści geograficz#ej, liczył$m, ile
dzi%li mn&e od 90 równoleż*ika. Usiło@ałem zno#u od$aleźć rad%ść, ja&ą
daje samot*ość – to podst@wa sukce#u w wypra$ach po lodz%e. Odpowi&dni
sprz*t też poma@a. Korzyst#m z  mieszani$y trady%ji i nowo&zesnej
techno*ogii. Moj@ buty są wyko#ane z syntetycz$ych mater%ałów, są kopią
tych, jakie prz&d stul*ciem no@ił mój rod#k Roald Amundsen, uży$am
GPS-u i dzwo%ię do do&u z telef*nu satelit@rnego. Moj# sa$ie w$żą
165 kilogr%mów, a ich głów&y ładun*k to żywn@ść i b#tle z paliw$m.
N%rty pom&gają rozł*żyć mój cięż@r, jedn#k niesi$ny w%atrem śni&g,
przypo*inający zamr@żoną mg#ę, czę$to spra%ia, że trud&o do*rzeć, gdz@e
lód jest bezpie#zny. Ló$ na Arkty%e jest tak bezlitośn&e pogruchota*ny, że
rzad@o trafi#m na gła$kie połacie.
Źródło: B. Ousland, Solo przez Arktykę – fragment dziennika polarnego, ,,National Geographic”, nr 3/2002, s. 40–42.

Zadanie 2
Zakreśl i policz wszystkie wyrazy, w których występuje 1 litera b. (Rozwiązanie na końcu zestawu).
zabawa, zabobon, zbawić, baba, badać, Barbara, bagietka, bajka,
barbakan, bibelot, zadbać, bambosze, bambino, zabory, bibliografia,
banan, bandaż, Barbados, barka, barman, barok, baron, barwnik,
baton, baza, bubel, bomba, bazylia, bebechy, beczka, bejsbol,
bekon, berbeć, benzyna, beret, bezcenny, bezdomny, bezrobocie,
beztroski, bezzębny, bęben, Biblia, biblioteka, bidon.


