
Język polski 

Odmiana związków wyrazowych przez przypadki 

Pisownia zdań w oparciu o tekst o Kamilu Bednarku 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z języka polskiego poproszę Cię o odmianę związków 

wyrazowych przez przypadki oraz o napisanie kilku zdań w oparciu o tekst o 

Kamilu Bednarku. 

Oto zadania dla Ciebie.  

 

Zadanie 1 

Proszę odmień przez przypadki związki  wyrazowe: 

„zaczarowany gwizdek” 

Mianownik…………………………………………………………………………………… 

Dopełniacz…………………………………………………………………………………. 

Celownik…………………………………………………………………………………… 

Biernik……………………………………………………………………………………….. 

Narzędnik…………………………………………………………………………………. 

Miejscownik……………………………………………………………………………. 

Wołacz…………………………………………………………………………………….. 

„kreatywny artysta” 

Mianownik…………………………………………………………………………………… 

Dopełniacz…………………………………………………………………………………. 

Celownik…………………………………………………………………………………… 

Biernik……………………………………………………………………………………….. 



Narzędnik…………………………………………………………………………………. 

Miejscownik……………………………………………………………………………. 

Wołacz…………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 2 

Proszę przeczytaj tekst o Kamilu Bednarku, a potem napisz notatkę, w której 

uwzględnisz najważniejsze informacje o piosenkarzu.  

 

Kamil Bednarek (ur. 10 maja 1991 w Brzegu), znany również jako MaccaBraa – polski muzyk, 

kompozytor, wokalista, autor tekstów i instrumentalista. W latach 2008-2012 wokalista 

formacji Star Guard Muffin. Od 2012 roku prowadzi solową działalność artystyczną. 

 

Kamil Bednarek pochodzi z umuzykalnionej rodziny; ma dwójkę młodszego rodzeństwa: siostrę 

Kornelę i brata Konrada. Kiedy miał 15 lat, zakochał się w klimatach reggae. W rodzinnym 

Brzegu mało kto takiej muzyki słuchał, ale jemu spodobał się pozytywny przekaz, jaki ten 

gatunek ze sobą niesie. 

Po zajęciu II miejsca w programie telewizyjnym „Mam talent” jego kariera nabrała zawrotnego 

tempa. Pod koniec 2010 roku, razem z zespołem Star Guard Muffin wydał debiutancką płytę 

„Szanuj”, która sprzedała się w nakładzie potrójnej platyny. 

W kwietniu 2011 spełniło się największe marzenie Kamila – razem ze swoim zespołem wyjechał 

na Jamajkę.  

W lipcu 2011 znaleźli się na liście „Uncharted”, amerykańskiego magazynu muzycznego 

„Billboard”, podsumowującego najbardziej popularne w internecie gwiazdy na całym świecie, 

które nigdy nie były notowane na żadnej innej liście tego magazynu. W notowaniu z dnia 7 

lipca 2011 zespół trafił tam na 4. miejsce! 

W grudniu 2011 roku wokalista przeszedł operację strun głosowych, na których pod wpływem 

przeciążenia wytworzył się polip. Zabieg zakończył się pomyślnie i już 27 stycznia 2012 roku 

Kamil mógł zagrać kolejny koncert. 



W okresie pomiędzy lutym a majem 2012 roku, Kamil wziął udział w programie „Bitwa na 

Głosy” emitowanym przez TVP2. Razem z 16. osobową grupą rozśpiewanych Brzeżan wygrali 

100 tys. złotych dla brzeskiej Fundacji Rozwój wspierającej młode talenty. Do udziału w 

muzycznym show piosenkarz zaprosił Gutka (Indios Bravos) i Darka Malejonka (Maleo Reggae 

Rockers), którzy gościnnie zaśpiewali w dwóch odcinkach. 

W maju 2012 roku zespół uczestniczył w Sopot TOP Trendy Festiwal, który wyłania dziesiątkę 

artystów z polskiej sceny muzycznej, którzy sprzedali w poprzednim roku największy nakład 

płyt. Ekipa Kamila zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce! Rok 2012 to również gościnne występy 

na festiwalach w Opolu, Ostródzie, Woodstocku (w Pokojowej Wiosce Kryszna) czy Brzeszczach. 

W listopadzie 2012 roku grupa Bednarek wydała swój debiutancki krążek zatytułowany 

„Jestem…”, który osiągnął niesamowity sukces – status diamentowej płyty (to oznacza sprzedaż 

ponad 150 tys. egzemplarzy!!!).  

W 2013 roku Bednarek uplasował się na 3. lokacie Sopot TOP Trendy Festiwal! W marcu tego 

samego roku Kamil wziął udział w kampanii reklamowej sieci komórkowej Play. Kolejnymi 

sukcesami są występy na WOŚP, Ostródzie, Jarocinie, Woodstocku. 

Bednarek reprezentował Polskę oraz Europę Wschodnią na MTV Europe Music Awards. 

We wrześniu 2013 roku powstał klip do „Dni, których jeszcze nie znamy” (cover Marka 

Grechuty). 

Koncertowy rok 2014 otworzył występ na WOŚP, fundacji, na której aukcję zespół przekazał 

platynową płytę za „Jestem…”. Odbył się także występ (już trzeci pod rząd) na Przystanku 

Woodstock w Kostrzynie nad Odrą (wydano go na CD i DVD). Właśnie tam miała miejsce 

premiera nowej piosenki zespołu „Chwile Jak Te”, do której miesiąc później nakręcono 

teledysk (a widziało go już ponad 10 mln widzów).  

Jednymi z ważniejszych wydarzeń w tym okresie są koncerty w USA, Szkocji i Anglii. 

W lutym 2015 roku zespół wystąpił na gali 25-lecia radia RMF. W kwietniu odbył krótką trasę w 

Anglii, a w tym uczestniczył w transmitowanym przez polską stację telewizyjną koncercie na 

Wembley. 

W maju 2015 zespół „Bednarek” wydał swoją drugą płytę, zatytułowaną „Oddycham…”. Po 

pięciu tygodniach od premiery uzyskała ona status złotej. 

Kamil udzielił się gościnnie na płytach Trzeciego Wymiaru oraz Chrisa Hilla (nowy projekt 

KrzyHa). 

W listopadzie zespół zagrał poraz pierwszy w Berlinie. 

Kamil cały czas aktywnie koncertuje i tworzy nowe utwory. Dotychczas muzycy zagrali ponad 

550 koncertów (w tym ponad 400 jako „Bednarek”) i sprzedali ponad 300 tys. płyt. Poza Polską, 

zespół zjawił się także na Jamajce, w Grecji, Irlandii, Szkocji, Anglii, Niemczech, USA. 

  

 Aneta Trojanowska 


