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TEKST I
Alfabet
To jest alfabet polski. Alfabet służy do zapisu języka polskiego. Alfabet to inaczej abecadło. Do polskiego alfabetu nie zaliczamy liter:
Q, V i X. W polskim alfabecie mamy 32 litery.

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Alfabet służy
A. do rozwiązywania zagadek.
B. do zapisu języka polskiego.
Polecenie 2.
Alfabet to inaczej
A. becadło.
B. abecadło.
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Polecenie 3.
Do polskiego alfabetu nie zaliczamy literek
A. Z, V i X.
B. Q, V i X.
Polecenie 4.
W polskim alfabecie mamy
A. 35 liter.
B. 32 litery.

TEKST II
Abecadło
A, B, C, D, E, F, G,
bez nauki ludziom źle.
H, I, J, K, L, Ł, M,
ja też o tym dobrze wiem!
N, O, P, R, S, T,
więc usilnie staram się.
U, W, Y, Z, Ż,
abecadło poznam wnet.
*

Wierszyk napisała Janina Gillowa

POLECENIA DO TEKSTU II
Polecenie 5.
Wierszyk napisała
A. nieznana autorka.
B. Janina Gillowa.
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Polecenie 6.
Dzięki nauce
A. ludziom jest w życiu gorzej.
B. ludziom jest w życiu lepiej.

TEKST III
Pamiętaj! Możesz korzystać z Internetu
tylko za zgodą rodziców!

www.zoodladzieci.pl

www.tajemniczakuchnia.pl

POLECENIE DO TEKSTU III
Polecenie 7.
Lubię zwierzęta, więc wejdę na stronę
A. www.zoodladzieci.pl
B. www.tajemniczakuchnia.pl
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TEKST IV
Ten obraz namalował Jan Matejko. Na obrazie są dzieci artysty.

*

Artysta – osoba, która np. maluje, pisze książki.

POLECENIA DO TEKSTU IV
Polecenie 8.
Obraz przedstawia
A. Jana Matejkę z dziećmi.
B. dzieci Jana Matejki.
Polecenie 9.
Jan Matejko miał
A. 3 córki i syna.
B. 2 córki i 2 synów.
Polecenie 10.
Rodzina malarza
A. nie lubiła zwierząt.
B. lubiła zwierzęta.
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TEKST I
A. Alfabet polski
Alfabet służy do zapisu języka polskiego.
Dawniej alfabet nazywano abecadłem.
Do polskiego alfabetu nie zaliczamy liter:
Q, V i X. W polskim alfabecie mamy 32
litery.

B. Alfabet Braille’a
Alfabet Braille’a (czyt. brajla) umożliwia
zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym. Literki w tym alfabecie
są wypukłe. Czytanie polega na dotykaniu
tekstu.

C. Alfabet Morse’a
Alfabet Morse’a, inaczej kod Morse’a
(czyt. Morsa). Korzystają z niego
np. marynarze.

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Alfabet, którym posługują się ludzie niewidomi, nazywa się
A. alfabetem Morse’a.
B. alfabetem polskim.
C. alfabetem Braille’a
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Polecenie 2.
Alfabetem Morse’a posługują się między innymi
A. kucharze.
B. nauczyciele.
C. marynarze.
Polecenie 3.
Które zdanie jest prawdziwe?
A. Litery w alfabecie Morse’a są wypukłe.
B. Litery w alfabecie Braille’a są wypukłe.
C. Litery w alfabecie polskim są wypukłe.

TEKST II
Literki
Raz literki w abecadle
chciały się zabawić
i kłóciły się zajadle,
jak by się ustawić.
A krzyczało: - Chcę być pierwsze!
ale B nie chciało,
C i D zgubiły wiersze,
E pod stół zleciało,
O toczyło się, toczyło,
aż w kałamarz wpadło.
Tak o miejsca się kłóciło,
całe abecadło.
Nagle słychać głosik Anki:
„Cicho mi w tej chwili!
Marsz literki, do czytanki,
jak was ustawili!”
* Autorem wiersza jest Władysław Broniewski
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POLECENIA DO TEKSTU II

Polecenie 4.
Autorem wiersza jest
A. nieznany pisarz.
B. Anka.
C. Władysław Broniewski.

Polecenie 5.
Literki kłóciły się
A. o zabawki.
B. o to, kto się będzie bawił z Anką.
C. o kolejność w abecadle.

Polecenie 6.
Kłótnię zakończyła
A. jedna z liter.
B. mama Anki.
C. Anka.

Polecenie 7.
Która literka zawsze „wygrywa
kłótnię” o kolejność w abecadle?
A. Literka A.
B. Literka Z.
C. Literka C.

TEKST III

„Widzicie tego starego sługę,
Co dwie dziewczynki niesie przez strugę?
Jakąż literkę ten starowina
W takiej postawie wam przypomina?”
*struga – inaczej rzeczka

POLECENIE DO TEKSTU III
Polecenie 8.
Człowiek z obrazka przypomina
A. literkę J.
B. literkę W.
C. literkę Y.
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TEKST IV
Scrabble
Gra w Scrabble jest najpopularniejszą grą słowną świata. Gracze układają na planszy
słowa z wylosowanych liter.

POLECENIA DO TEKSTU IV
Polecenie 9.
Gra w Scrabble polega na układaniu
A. obrazków na planszy.
B. klocków.
C. słów z wylosowanych liter.
Polecenie 10.
Dzięki grze w Scrabble
A. poznajemy nowe słowa.
B. uczymy się języka polskiego.
C. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
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TEKST I
O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
(…)
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.
*Autorem tego wiersza jest Marcin Brykczyński

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Zdanie: „Więc je na co dzień i od święta próbujcie dobrze zapamiętać”
znaczy, żeby
A. przestrzegać praw dziecka tylko w niedziele i w soboty.
B. przestrzegać praw dziecka tylko w święta.
C. przestrzegać praw dziecka od poniedziałku do piątku.
D. przestrzegać praw dziecka codziennie.
Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 1

2013-02-18 12:52:20

2

| KLASA TRZECIA

Polecenie 2.
Dziecko może się uczyć
A. tylko w szkole.
B. tylko w domu.
C. tylko tego, co jest w książkach.
D. wszystkiego, co je ciekawi.
Polecenie 3.
Dziecko może się bawić
A. tylko z koleżankami i kolegami z klasy.
B. tylko z koleżankami i kolegami, których wybiorą rodzice.
C. tylko z koleżankami i kolegami, których wybiorą nauczyciele.
D. z tym, z kim chce.
Polecenie 4.
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Twoje listy mogą czytać bez pytania tylko rodzice.
B. Twoje listy może czytać bez pytania tylko wychowawczyni.
C. Twoje listy może czytać bez pytania tylko najlepsza koleżanka.
D. Nikt nie może czytać Twoich listów bez pytania.
Polecenie 5.
Dziecko ma prawo się wyróżniać
A. tylko kolorem włosów.
B. tylko ubiorem.
C. tylko zainteresowaniami.
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

TEKST II
Za górami, za lasami, a w każdym razie hen, na dalekim wschodzie, mieszkała na wsi
zamożna wdowa, mająca dwie córki i pasierbicę Rózię, zwaną Kopciuszkiem. (…)Matka
ich, pomimo całej zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby
córek, a że wywoływało to zły humor, przeto pastwiła się nad swoją nieszczęsną pasierbicą Rózią, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturchańca. Rózia
była bardzo ładną, smukłą i zgrabną dziewczyną, ale używana do ciężkiej pracy, często
musiała przebywać w kuchni, pilnować garnków, grzebać się w węglach i w ogóle spełniać roboty najgorsze (…)
Jacob i Wilhelm Grimm, Kopciuszek (fr.)
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POLECENIE DO TEKSTU II
Przy wykonywaniu polecenia odwołaj się do wiadomości z wiersza
„O prawach dziecka”.
Polecenie 6.
Macocha Kopciuszka
A. nie łamała praw dziecka.
B. łamała tylko prawo do tajemnicy korespondencji.
C. pozwalała Kopciuszkowi na beztroską zabawę.
D. na każdym kroku łamała prawa dziecka.

TEKST III
POLECENIE DO TEKSTU III
Polecenie 7.
Rozłożone dłonie w logo Komitetu Ochrony
Praw Dziecka symbolizują
A. siłę.
B. przemoc.
C. bezradność.
D. bezpieczeństwo.

TEKST IV
Wybrzeże Kości Słoniowej jest
największym producentem kakao na świecie. Pracujące dzieci
to powszechny widok na wiejskich obszarach Wybrzeża Kości
Słoniowej. Wiele dzieci na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest zatrudnionych nielegalnie na plantacjach kakao i kawy, a także w miastach
(w myjniach, restauracjach, na placach
budowy). Główną przyczyną pracy dzieci
jest bieda – dochody wielu rolników z uprawy
ziarna kakaowego ledwo wystarczają na pokrycie
opłat szkolnych i utrzymanie dzieci w szkołach.

*Fragment mapy Zachodniego
Wybrzeża Afryki
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POLECENIA DO TEKSTU IV

Polecenie 8.
Wybrzeże Kości Słoniowej położone jest
A. w Ameryce.
B. w Azji.
C. w Europie.
D. w Afryce.
Polecenie 9.
Zaznacz zdanie fałszywe.
A. Dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej ciężko pracują na plantacjach kakao i kawy.
B. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej pracują nie tylko dzieci wiejskie, ale także i dzieci
z miast.
C. Wiele dzieci pracuje nielegalnie.
D. Główną przyczyną pracy dzieci jest chęć zarobienia na grę komputerową.

TEKST V
Celem Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia.
PAH pomaga potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem takich grup społecznych
jak: kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne (…).
Na podstawie www.pah.org.pl

POLECENIE DO TEKSTU V
Polecenie 10.
Polska Akcja Humanitarna
A. broni praw człowieka.
B. broni praw dziecka.
C. czyni świat lepszym przez zmniejszenie
cierpienia.
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
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TEKST I
Wróżki
Była sobie pewna wdowa. Miała dwie córki. Starsza - wykapana matka. Młodsza - istny obraz
ojca: miła i uprzejma. Pewnego dnia młodsza córka spotkała nad brzegiem strumienia starą
kobietę, która poprosiła, aby dziewczyna dała jej wody. Dziewczyna podała dzban staruszce.
Gdy staruszka zaspokoiła pragnienie, powiedziała: - Jesteś miła i uprzejma. Chcę więc cię
czymś obdarzyć (a była to wróżka, która tylko udawała wieśniaczkę). – Oto mój dar: za każdym
razem, gdy z ust twych padnie słowo, razem z nim padnie diament. Gdy tylko dziewczyna
wróciła do domu, matka nakrzyczała na nią za spóźnienie. Jednak kiedy córka opowiedziała
o wróżce, matka postanowiła wysłać nad strumień drugą córkę. - Jeszcze czego! - powiada
na to gburowata dziewczyna. - Właśnie, że pójdziesz, bo ja ci każę! - fuknęła matka. Ruszyła
więc córka, ale naburmuszona. Gdy zbliżyła się do strumienia, ujrzała wystrojoną damę,
która poprosiła ją o nieco wody (była to ta sama wróżka, tym razem przebrana za księżniczkę). – Napij się wprost ze źródła, jeśli ci sucho w gębie – powiedziała dziewczyna. - Skoro
jesteś tak nieuczynna - rzekła wróżka - oto mój dar dla ciebie: wraz z każdym słowem, które
padnie z twoich ust, padnie z nich razem wąż lub ropucha – powiedziała spokojnie wróżka.
Gdy tylko matka ujrzała powracającą córkę, zapytała: - No i co, moja droga? – Matko! krzyknęła dziewczyna i z ust jej padły dwie żmije i ropucha. - O nieba! - wrzasnęła matka.
- To wina twojej siostry! Zapłaci mi za to! I skoczyła, by wytłuc biedną córkę. Ta umknęła
przed nią szybko do pobliskiego lasu. Tam napotkał ją powracający z łowów syn królewski.
Książę zapytał, dlaczego jest sama i czemu płacze. - Matka mnie z domu wygnała... – odrzekła. Syn królewski ujrzał, jak wraz ze słowami padło z jej ust pięć diamentów. Zdziwiony
zapytał, co to znaczy. Dziewczyna opowiedziała mu o swoich przygodach. Syn królewski
zabrał ją do zamku. Pewnego dnia książę zapytał: - Czy zostaniesz moją żoną? Nie zdradzę
wam jednak, co odpowiedziała dziewczyna. Powiem tylko tyle, że żyli długo i szczęśliwie…
*Na podstawie utworu fr. baśniopisarza Charlesa Perraulta.

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Bohaterami baśni są
A. matka, ojciec, dwie córki, książę.
B. matka, dwie córki, stara kobieta.
C. matka, dwie córki, księżniczka, książę.
D. matka, dwie córki, wróżka, książę.
Polecenie 2.
Starsza córka była
A. miła, grzeczna.
B. uprzejma, skryta.
C. wesoła, pomocna.
D. niegrzeczna, nieuprzejma.
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Polecenie 3.
Wskaż zdanie fałszywe.
A. Baśnie często kończą się słowami: „Żyli długo i szczęśliwie”.
B. W baśniach pojawiają się wróżki.
C. W baśni zawarta jest mądrość.
D. Baśnie dzieją się w określonym czasie.
Polecenie 4.
Zaznacz podpunkt, który zawiera naukę płynącą z tej baśni.
A. Nie marnuj czasu na uprzejmości.
B. Dając komuś wodę, oczekuj zapłaty.
C. Pij wodę tylko w domu.
D. Grzeczność ma większą moc od klejnotów.
Polecenie 5.
Charles Perrault był
A. hiszpańskim pisarzem.
B. angielskim poetą.
C. francuskim bajkopisarzem.
D. francuskim baśniopisarzem.

TEKST II
Jerzy Ficowski

Dom, w którym śmieszy (fr.)
(…)
Ale ja wam powiem szczerze w jedną tylko bajkę wierzę
spośród całej bajek rzeszy:
w baśń o domu w którym śmieszy!
W owym domu przed północą
gwiazdki spoza szyb chichocą,
na suﬁcie tańczy pająk,
cienie aż się pokładają
ii trzepocą w świetle słodkim
ćmy wesołe jak łaskotki.
Gdybyś w takim domu usnął,
te łaskotki sen twój musną,
aż tak będzie uśmiechnięty,
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jakby go ktoś łechtał w pięty.
Widząc w lustrze swe odbicie,
sen się bawi znakomicie,
krąży jak na karuzeli,
wszystkich śpiących rozweseli.
To jest dom najbardziej wesół,
lecz niestety – bez adresu!
Sam go znajdziesz kiedy zaśniesz.
Może to jest twój dom właśnie?
Dom, w którym śmieszy – najpiękniejsze wiersze, Oﬁcyna Wydawnicza GMP 1998

POLECENIA DO TEKSTU II
Polecenie 6.
Odnosząc się do treści wiersza wskaż fotograﬁę z osobą, która spędziła noc
w „śmiesznym domu”.
A.

B.

C.

D.

Polecenie 7.
Wskaz adres, pod którym mógłby znajdować się dom z wiersza Jerzego
Ficowskiego.

A.
B.

ul. Żelazna 4
13-777 Ciemny Bór
ul. Strachowska 1
07-222 Pajęczyn Ciemny

C.
D.

ul. Kamienna 77
00-664 Koszmarowo Dolne
ul. Marzycieli
00-000 Baśniolandia Górna
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TEKST III
POLECENIE DO TEKSTU III
Polecenie 8.
W treści zaproszenia nie brakuje informacji
A. o tytule spektaklu.
B. o dacie i godzinie spektaklu.
C. o miejscu spektaklu.
D. o miejscu spektaklu, dacie i godzinie.

TEKST IV
Ponad 200 lat temu urodził się Hans Christian Andersen. Pokazał dzieciom, że w każdym kwiatku może kryć
się mały duszek. Pisane w latach 1835-1872 baśnie
Andersena cieszą się dziś taką samą popularnością jak
150 lat temu. Nie zagraża im nawet „Harry Potter”.
Harry pasuje do świata baśni: sierota, gnębiony przez przybraną rodzinę, odrzucony przez
rówieśników. Ostatecznie wygrał z losem dzięki temu, że był indywidualistą.

POLECENIA DO TEKSTU IV
Polecenie 9.
Andersen tworzył
A. w XVI wieku.
B. w XVII wieku.
C. w XVIII wieku.
D. w XIX wieku.
Polecenie 10.
Zdanie: Pokazał dzieciom, że
w każdym kwiatku może kryć się
mały duszek.
A. ostrzega przed duchami, które
żyją się w kwiatkach.
B. informuje, gdzie się chowają
duchy.
C. zachęca do zakupu sztucznych
kwiatów.
D. ukazuje siłę dziecięcej wyobraźni.

Polecenie 11.
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Harry Potter był uwielbiany przez
przybraną rodzinę.
B. Harry Potter był lubiany przez
rówieśników.
C. Harry Potter robił to, co inni mu
kazali.
D. Harry Potter był niezależny
i wyjątkowy.
Polecenie 12.
Baśnie Andersena są dzisiaj
A. niepopularne.
B. mniej popularne niż „Harry
Potter”.
C. rzadko czytane.
D. nadal najpopularniejszymi
utworami dla dzieci.

Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 4

2013-02-18 12:52:21

KLASA PIĄTA

|

1

TEKST I
Dawno temu życie było bardzo ciężkie. By móc się wyżywić, ludzie w znoju uprawiali ziemię gołymi
rękami. I mimo że pracowali dzień i noc, prawie zawsze brakowało im jedzenia. Na widok biedaków
trudzących się w pocie czoła, Niebiański Cesarz zlitował się nad nimi. Wezwał do siebie z nieba gwiazdę-wołu i posłał ją na ziemię, by oznajmiła ludziom, że jeśli będą ciężko pracować, wówczas co trzeci
dzień będą się najadać do syta. Wół był niemądrym i zadufanym w sobie stworzeniem. Po przybyciu
na ziemię bezmyślnie przekręcił treść wiadomości. Oznajmił ludziom, że jeśli będą ciężko pracować,
Niebiański Cesarz da im trzy sute posiłki dziennie! Kiedy pomyłka wyszła na jaw, Niebiański Cesarz,
nie chcąc, by ludzie uważali go za niedotrzymującego obietnicy, nałożył na wołu jarzmo, do którego był
przytwierdzony pług. Od tej pory wół pomagał ludziom w ich znojnej pracy.
Mit o pochodzeniu wołu, na podstawie mitu chińskiego

* Mit (często mylony z legendą) – słowo pochodzi z języka greckiego. Jest to opowieść o świecie i historii
bogów. Opisuje zjawiska nadprzyrodzone, bogów oraz historię stworzenia świata i człowieka. Zbiór mitów
nazywamy mitologią.
* jarzmo – inaczej uprząż

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Słowo mit pochodzi z języka
A. francuskiego.
B. włoskiego.
C. angielskiego.
D. greckiego.

Polecenie 2.
Mit jest często mylony
A. z powieścią.
B. z legendą.
C. z bajką.
D. z baśnią

Polecenie 4.
Słowo jarzmo można zastąpić wyrazem
A. smycz.
B. kaganiec.
C. obroża.
D. uprząż.

Polecenie 3.
Powyższy mit opowiada
A. o stworzeniu świata
B. o stworzeniu człowieka
C. o stworzeniu roślin
D. o stworzeniu wołu.

TEKST II
Wół i mrówki
Wół się śmiał widząc mrówki w małej pracy skrzętne;
Wtem usłyszał od jednej te słowa pamiętne:
„Z umysłu pracujących szacunek roboty!
Ty pracujesz, bo musisz; my mrówki – z ochoty”.
Bajkę pt. „Wół i mrówki” napisał Ignacy Krasicki (ur. 3 lutego 1735, zm. 14 marca 1801).
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POLECENIA DO TEKSTU II

Polecenie 5.
Autor powyższej bajki
A. urodził się w I poł. XVII w., a zmarł w I poł. XVIII wieku.
B. urodził się w I poł. XVIII w., a zmarł w I poł. XVIII wieku.
C. urodził się w I poł. XVII w., a zmarł w I poł. XIX wieku.
D. urodził się w I poł. XVIII w., a zmarł w I poł. XIX wieku.
Polecenie 6.
Wskaż zdanie, które w odniesieniu do bajki Krasickiego zawiera fałszywe informacje.
A. Wół jest leniwy, bezmyślny i pracuje pod przymusem.
B. Sposób podejścia do pracy różni występujące w bajce zwierzęta.
C. Mrówki są mądre i pracują z ochotą.
D. Zwierzęta w bajce mają takie same podejście do pracy.
Polecenie 7.
Najtrafniejsza nauka płynąca z bajki zawarta jest w podpunkcie
A. Nie pracuj zbyt ciężko, ponieważ możesz się zmęczyć.
B. Nie pracuj, jeżeli nie musisz.
C. Jeżeli będziesz ciężko pracował, nie będziesz miał poczucia humoru.
D. Szacunek do pracy wynika z mądrości i chęci tych, którzy pracują.
Polecenie 8.
Wyrazu „skrzętnie” nie możemy zastąpić słowem
A. skrupulatnie.
B. pilnie.
C. sumiennie.
D. niechętnie.

TEKST III
Park Mitologii na wodzie to jedyne takie miejsce w naszym kraju,
gdzie można obejrzeć pięknie
piękni odwzorowane ﬁgury greckich bogów,
herosów, bohaterów i mitycznych
stworzeń. Wśród nich prawdziwą
atrakcję stanowią latający Dedal
i Ikar, gromowładny Zeus z prawdziwym piorunem, Achilles walczący
z Hektorem, Herakles pokonujący
hydrę czy Perseusz ratujący Andromedę przed morskim potworem.
Któż nie chciałby stanąć oko w oko
ze Sﬁnksem, usłyszeć szczekanie
trzygłowego Cerbera i zobaczyć jak
Demeter poradzi sobie z gigantem.
www.parkmitologii.pl
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POLECENIA DO TEKSTU III
Polecenie 9.
Park Mitologii znajduje się
A. w Grecji
B. w Rzymie.
C. w Egipcie.
D. w Polsce.
Polecenie 10.
Wskaż ilustrację, która nie pasuje do skojarzonej z nią postaci mitologicznej.

A. Dedal

C.

B. Sﬁnks

D. Zeus

Cerber

TEKST IV
„10 dni wystarczyło, żeby to, co drogowcy naprawili, wymagało ponownej naprawy. Dokładnie 4 stycznia w artykule Dużo dziur w jezdni - drogowcy nie zwalniają pisaliśmy o łataniu dziur w jezdni na rondzie przy cmentarzu, wjazd od strony ul. Lipowej. Dziś rano drogowcy ponownie pojawili się w tym samym miejscu, z tym
samym sprzętem i zapewne z taką samą technologią wykonania napraw. Skutek będzie zapewne ten sam.”
jabłko niezgody – przyczyna poważnej kłótni, niezgody;
nić Ariadny – pomoc; coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji;
puszka Pandory – przyczyna zmartwień i kłopotów;
spartańskie wychowanie – dyscyplina, niezwykle surowe wychowanie;
syzyfowa praca – praca nieprzynosząca efektu, daremna praca.

POLECENIE DO TEKSTU IV
Polecenie 11.
Najtrafniejszym tytułem dla powyższego fragmentu artykułu jest
A. Puszka Pandory.
B. Spartańskie wychowanie
C. Jabłko niezgody.
D. Syzyfowa praca.

Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 3

2013-02-18 12:52:21

4

| KLASA PIĄTA

TEKST V
POLECENIA DO TEKSTU V
Polecenie 12.
Plakat informuje
A. o premierze ﬁlmu.
B. o konkursie akrobatyczno-tanecznym.
C. o wystawie fotograﬁcznej.
D. o premierze przedstawienia akrobatyczno-tanecznego.
Polecenie 13.
Słowo premiera oznacza
A. pierwsze przedstawienie danego dzieła.
B. ostatnie przedstawienie danego dzieła.
C. trzecie przedstawienie danego dzieła.
D. bezpłatne przedstawienie danego dzieła.

TEKST VI
Herakles
On bohaterstwo swoje mało ceni
I nie wie jeszcze, czym jest i czym będzie,
Nie wie, że cało wyszedłszy z płomieni
Miejsce dla siebie wśród bogów zdobędzie;
Lecz wiedzą o tym bogowie strapieni,
Co w nim mieć chcieli posłuszne narzędzie,
Więc cały Olimp z wściekłości się pieni
I prześladuje go zawsze i wszędzie.

POLECENIE DO TEKSTU VI
Polecenie 14.
Herakles był
A. pewny siebie, lubiany przez bogów.
B. zarozumiały, lubiany na Olimpie.
C. pewny siebie, nielubiany na Olimpie.
D. skromny, nielubiany na Olimpie.

Fr. wiersza Adama Asnyka

TEKST VII
POLECENIE DO TEKSTU VI
Polecenie 15.
Z wykresu wynika, że
A. połowa klasy napisała test na
ocenę niedostateczną lub dobrą.
B. najwięcej było ocen
dopuszczających i dobrych.
C. najwięcej było ocen bardzo
dobrych i dobrych.
D. najwięcej było ocen dostatecznych
i dobrych.
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TEKST I
Strach – 1. niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo lub przez rzecz nieznaną, która wydaje
się groźna. Strach powoduje zmiany zewnętrzne (znieruchomienie ciała, rozszerzenie źrenic szeroko
otwartych oczu, drżenie rąk i nóg, blednięcie skóry), jak i wewnętrzne (przyspieszenie rytmu serca, wzrost
ciśnienia krwi, wzrost poziomu cukru). Rozładowanie strachu następuje najczęściej przez ucieczkę lub atak.
2. «według wierzeń ludowych: duch zmarłego»
3. pot. «kukła ustawiona w polu, mająca odstraszać ptactwo»

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Wyrazy bliskoznaczne do słowa strach
nie znajdują się tylko w podpunkcie
A. bojaźń, lęk, panika.
B. trwoga, przerażenie, popłoch.
C. obawa, niepokój, lęk.
D. odwaga, rycerskość, bohaterstwo.

Polecenie 2.
Zewnętrznym skutkiem strachu
może być m.in.
A. przyspieszenie rytmu serca.
B. wzrost ciśnienia krwi.
C. wzrost poziomu cukru.
D. znieruchomienie ciała.

TEKST II
„Janeczka i Pawełek Chabrowiczowie oraz ich pies, Chaber – to spółka
nie do pokonania. Inteligentne i przedsiębiorcze dzieci oraz równie inteligentny i pojętny Chaber wspólnymi siłami dokonują odkrycia – na
strychu odziedziczonego drogą spadku domu dzieją się podejrzane rzeczy.
Na dodatek ma chyba z nimi związek lokatorka, która uparcie nie chce się
wyprowadzić do nowego mieszkania, znalezionego dla niej przez państwo
Chabrowiczów. Gdy do tego dochodzi jeszcze jedna, nieprzyjemna sprawa,
którą zajął się dziadek dzieci, zamiłowany ﬁlatelista i ekspert w dziedzinie
znaczków – Janeczka i Pawełek postanawiają własnymi siłami rozwikłać
tę zagadkę…”

POLECENIA DO TEKSTU II
Polecenie 3.
Autorką książki pt. „Nawiedzony dom” jest
A. Janeczka Chabrowicz.
B. Paweł Chabrowicz.
C. anonimowa pisarka.
D. Joanna Chmielewska.
Polecenie 4.
Powyższy tekst jest
A. fragmentem książki.
B. fragmentem streszczenia książki.
C. charakterystyką Janeczki.
D. charakterystyką Pawełka
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TEKST III
„Janeczka i Pawełek wracali tego dnia później, bo mieli dodatkowe lekcje języka angielskiego. Ponadto
Janeczka musiała jeszcze zmienić w wypożyczalni książkę, Pawełek zaś czatował na znajomego milicjanta. W rezultacie zdołali porozumieć się z babcią dopiero przed samym obiadem, a i to sprawa była
utrudniona, bo większość rodziny zdążyła już znaleźć się w domu.
- Wiecie, chyba mieliście rację - przyznała babcia w pustej chwilowo kuchni. - To jest niezwykle mądry pies!
Wpadł do domu i tak wyraźnie powiedział, że idzie listonosz, jakby mówił ludzkim językiem. Nadzwyczajne!
- No proszę - wtrącił Pawełek - już się na nim poznałaś!
- I co? - pytała z przejęciem Janeczka. - Poszłaś mu zabrać listy?
- Tak, był jeden do Rafała. Obaj z listonoszem już się znają. To znaczy z psem.
- Rafał z listonoszem i z psem? - zdziwił się Pawełek.
- To byłoby trzech - zauważyła Janeczka. - Babcia powiedziała, że obaj. Na trzech nie mówi się obaj.
Babcia poczuła, że coś jej zaczyna przeszkadzać w posługiwaniu się umysłem(…).”
J. Chmielewska, Nawiedzony dom, Wydawnictwo Egida – Westy, Wydanie III, 1991.

* Policja – została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku; przed rokiem 1990 była
milicja.

POLECENIA DO TEKSTU III
Polecenie 5.
Bohaterami powyższego fragmentu książki są
A. babcia, Janeczka, Pawełek, milicjant.
B. babcia, Janeczka, Pawełek, Rafał, listonosz.
C. babcia, Janeczka, Pawełek, Janeczka, listonosz, milicjant.
D. babcia, Janeczka, Pawełek.
Polecenie 6.
Wskaż zdanie z prawdziwą informacją.
A. Książka „ Nawiedzony dom” została
napisana w XXI wieku.
B. Książka „ Nawiedzony dom” została
napisana w 1998 roku.
C. Książka „ Nawiedzony dom” została
napisana w 1991 roku.
D. Książka „ Nawiedzony dom” została
napisana przed rokiem 1990.

Polecenie 7.
Wyraz „czatować” w zdaniu: „Pawełek zaś
czatował na znajomego milicjanta.” można
zastąpić słowem
A. czaił się.
B. pilnował.
C. śledził.
D. wyczekiwał.

TEKST IV
Kazimiera Iłłakowiczówna, Straszydlaczek
Śpij we włosach, niech nikt cię nie trąca,
Taki jesteś znajomy, znajomy,
zaśnij prędko, nim przyjdzie służąca
masz chodaczki, chodaczki ze słomy,
słoma kłuje, gdy się ciebie całuje,
z dzbankiem, z miotłą, z światłem, z mokrym drzewem,
ale to nic, bo się tego nie czuje.
z głośnym stukiem i radosnym śpiewem.
Prześpiewałeś ze świerszczami do świtu,
spadłeś teraz ze środka suﬁtu
potargany, połamany, szurpaty,
w sukieneczce w jagody i kwiaty.

Chodak – 1. «but ortopedyczny bez pięty, na podeszwach z drewna i na podwyższonym obcasie» 2. daw. «lichy,
prymitywny but»; Szurpaty - szorstki, chropowaty, kostropaty
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POLECENIA DO TEKSTU IV
Polecenie 8.
Tytułowy Straszydlaczek jest
A. złym duchem.
B. rasą psa.
C. wróżbitą.
D. postacią wymyśloną przez autorkę wiersza.
Polecenie 9.
Zaznacz zdanie, które zawiera prawdziwe informacje.
A. A. Straszydlaczek pojawił się w stodole
wczesnym rankiem.
B. B. Straszydlaczek pojawił się w domu
wczesnym rankiem.
C. C. Straszydlaczek pojawił się w domu w środku nocy.
D. D. Straszydlaczek pojawił się w stodole w południe.
Polecenie 10.
Które zdanie najtrafniej oddaje główną myśl wiersza?
A. Nie każda noc kończy się świtem.
B. Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą.
C. Nie wzywaj nocą pomocy. Jeszcze zbudzisz sąsiadów.
D. Noc uwalnia siły wyobraźni.
Polecenie 11.
Którą z opinii na temat Straszydlaczka mógłby wyrazić podmiot liryczny?
A. Zazdroszczę mu pięknego głosu. Boję się go, ponieważ sprawia wrażenie agresywnego.
B. Jest potężny, tajemniczy i złośliwy. Budzi we mnie uczucie wrogości.
C. Jest niebezpieczny dla otoczenia. Niepokoi mnie to, że jest nieprzewidywalny.
D. Jest wesoły, delikatny i sympatyczny. Sprawia, że chcę się nim opiekować.

TEKST V
Obraz pt. Gdy rozum śpi, budzą się demony, czasami tłumaczony jako Kiedy rozum śpi, budzą się upiory.
(hiszp. El sueño de la razón produce monstruos) – namalowany pomiędzy 1797 a 1798 rokiem,
autorstwa Francisca Goi. Rycina przedstawia autoportret artysty. Jego głowa spoczywa na biurku, na
którym leżą porzucona kartka papieru i pióro. Jest on atakowany przez upiory (m.in. nietoperze i sowy).

POLECENIA DO TEKSTU V
Polecenie 12.
Zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Autorem obrazu jest malarz hiszpański. Dzieło pochodzi z końca XVIII wieku.
B. Autorem obrazu jest malarz angielski. Dzieło pochodzi z II poł. XVIII wieku.
C. Autorem obrazu jest malarz holenderski. Dzieło pochodzi z II poł. XVIII wieku.
D. Autorem obrazu jest malarz hiszpański. Dzieło pochodzi z II poł. XVII wieku.
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Polecenie 13.
Na pierwszym planie obrazu znajduje się
A. nieznany mężczyzna.
B. pisarz niezadowolony ze swego dzieła.
C. ﬁlozof atakowany przez nietoperze.
D. Francisco Goya.
Polecenie 14.
Na obrazie panuje nastrój
A. grozy i niepokoju.
B. beztroski i zadumy.
C. radości i optymizmu.
D. zachwytu nad urokami życia.

TEKST VI

POLECENIE DO TEKSTU VI
Polecenie 15.
Z przedstawionej tabelki wynika, że
A. W roku 2002 czytelnictwo w Polsce było na takim samym poziomie jak w roku 1992.
B. W roku 1994 czytelnictwo w Polsce było na takim samym poziomie jak w roku 1992.
C. W roku 1992 osób czytających co najmniej 7 książek rocznie było prawie dwa razy więcej niż
w roku 2000.
D. Z roku na rok gwałtownie wzrasta procent osób czytających sporadycznie.
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TEKST I
REKLAMA
Reklama w starożytności była procederem obwoływaczy miejskich krążących po ulicach i wykrzykujących
zawiadomienia o sprzedaży niewolników, bydła, towarów z importu lub o występach słynnych gladiatorów.
Najdawniejsze ogłoszenie pisane, liczące ok. 3000 lat, odkrył pewien archeolog w ruinach Teb (w Górnym
Egipcie); obiecywało złotą monetę za doprowadzenie zbiegłego niewolnika imieniem Szem. W angielskich
tygodnikach w XVII w. ukazywały się sporadycznie reklamy kawy, czekolady i herbaty. Rewolucja przemysłowa
w XIX w. spowodowała ekspansję reklamy masowej produkcji fabrycznej, m.in. dzięki rozwojowi szkolnictwa
podstawowego i prasy popularnej. Ale dopiero po drugiej wojnie światowej masowa konsumpcja w krajach
rozwiniętych i globalizacja gospodarki dały reklamie wielkie możliwości, poszerzone przez postęp techniczny
i nowe środki komunikacji. Reklamy świetlne nadały wieczornym ulicom miast nowy wygląd. Aﬁsze reklamowe pokryły mury, ogłoszenia zapełniły kolumny prasy, przeniknęły radio, kino i telewizję, stając się w wielu
krajach znaczną (i często uciążliwą) częścią czasu emisji. Firmy międzynarodowe płacą mediom ogromne
sumy za migawkowe reklamy (spots) w czasie największej oglądalności (prime time). Choć już w końcu XIX w.
zamawiać zaczęto reklamy u wybitnych artystów (aﬁsze Toulouse-Lautreca czy Bonnarda), to dopiero lata
70. XX w. przyniosły znaczący rozwój telewizyjnej sztuki reklamowej o subtelniejszej retoryce i bardziej wyraﬁnowanym stylu. Metody reklamy TV przeniosły się też na propagandę polityczną, dla której ważniejszy
stał się telewizyjny wizerunek (image) polityka niż to, co ma do powiedzenia. W latach 80. XX w. dał się
już zauważyć wpływ chwytów reklamy TV na sposoby narracji, montażu, na krótkie, przerywane sekwencje
wielu ﬁlmów fabularnych. Ta estetyka przerywania łączy się w sposób osobliwy z techniką zappingu, przeskakiwania za pomocą pilota na inny kanał, aby ominąć jakieś nazbyt uprzykrzone i głupie (mimo całej ich
ﬁnezyjności) reklamy telewizyjne. Jest rzeczą bezsporną, że argumenty racjonalne nie służą już reklamie
XX w. Rzadko dotyczy ona cech produktu, a częściej charakteru konsumenta, i mówi o jego słabych stronach,
jego snach, marzeniach i lękach.
W. Kopaliński, „Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX w.”, Warszawa, s. 352

POLECENIA DO TEKSTU I
1. Zaznacz szereg, w którym wymieniono
tylko te czynniki, które w decydujący sposób
wpłynęły na rozwój reklamy w XX w.
A. Rozwój przemysłu, zwiększenie
konsumpcji, rozwój szkolnictwa.
B. Rozwój techniki, masowa konsumpcja,
globalizacja gospodarki.
C. Zwiększona oglądalność telewizji,
twórczość wybitnych artystów, rozwój
intelektualny społeczeństwa.
D. Bogacenie się społeczeństwa, nowe środki
komunikacji, zwiększenie wrażliwości
artystycznej przeciętnego odbiorcy.

3. Który z artystów XIX w. tworzył reklamy?
A. Van Gogh.
B. Gaugain.
C. Monet.
D. Toulouse – Lautre.
4. Jeżeli chcemy, by reklama miała dużą
oglądalność, powinna być wyemitowana
w czasie zwanym
A. prime time.
B. second time.
C. last time.
D. after time.

2. Spot jest to
A. serial komediowy z podłożonym śmiechem
publiczności.
B. wideoklip.
C. telewizyjna migawka reklamowa.
D. uliczny aﬁsz reklamowy.
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TEKST II
Roman Gorzelski, Otoczaki
Mówimy słowami okrągłymi jak otoczaki
zamiast morderstwo - pozbawienie życia
zamiast dom starców- dom pogodnej jesieni
zamiast wiara w Boga-wyznanie
zamiast ludobójstwo - faszyzm, despotyzm, hitleryzm
zamiast Boże Narodzenie - Wesołych Świąt
zamiast alkoholik - ten, co lubi wypić
- i tak sobie mówimy słowami jak środki nasenne
a problem choć otoczony milczeniem
nie przestaje istnieć

POLECENIA DO TEKSTU II
5. Tytułowe otoczaki to
A. synonimy.
B. antonimy.
C. akronimy.
D. eufemizmy.

8. Zdaniem podmiotu lirycznego używanie
słów okrągłych
A. rozwiązuje problem.
B. nazywa rzeczy nienazwane.
C. wzbogaca słownictwo.
D. ukrywa problem.

6. Wyjaśnienia wyrazów spot i image należy
szukać
A. w słowniku antonimów.
B. w słowniku synonimów.
C. w słowniku wyrazów obcych.
D. w słowniku frazeologicznym.

9. Ostatnie zdanie tekstu należy
interpretować jako
A. ostrzeżenie.
B. slogan.
C. żart.
D. aforyzm.

7. Otoczaków używają politycy. Kiedy np.
mówią o zrównaniu wieku emerytalnego, tak
naprawdę mają na myśli
A. podniesienie wieku emerytalnego.
B. obniżenie wieku emerytalnego.
C. pomoc emerytom.
D. rewaloryzację rent i emerytur.

TEKST III
Reklamy, reklamy, reklamy
(…)Wybiórcze traktowanie prawdy to szlachetna tradycja amerykańskiej reklamy. Mam pewną słabość do
serii reklam jednej ze spółek ubezpieczeniowych, w których „prawdziwi ludzie w prawdziwych sytuacjach”
dyskutują o swoich osobistych ﬁnansach. Kiedy jakiś dziennikarz zapytał w tej spółce, kim są owi „prawdziwi ludzie”, rzecznik prasowy wyznał, że są to aktorzy, i w tym sensie „nie są prawdziwymi ludźmi”. (…) By
być sprawiedliwym, muszę przyznać, że nie wszystkie amerykańskie reklamy są głupie czy mylące. Całkiem
sporo z nich, no – dwie z nich – są śmieszne i oryginalne.(…) Problem z amerykańskimi reklamami polega
na tym, że jest ich taka masa. Większość kanałów ma przerwy reklamowe co pięć czy sześć minut. Wedle
Neila Postmana, autora książki pt. „Zabawiając się na śmierć” przeciętny Amerykanin jest wystawiony na
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tysiąc reklam w ciągu tygodnia. Do momentu osiągnięcia 18 lat typowe amerykańskie dziecko ogląda nie
mniej niż 350 tysięcy ﬁlmów reklamowych.(…) Krótko mówiąc, tutaj nie ma ucieczki przed reklamami – i nie
tylko we własnym domu. Jestem do żywego oburzony tym, że wiele tysięcy szkół w całych Stanach choćby
częściowo korzysta w tej chwili z materiałów edukacyjnych dostarczanych przez wielkie korporacje. Tak więc
uczniowie uczą się na przykład o zdrowym żywieniu od McDonalda(…)
Bill Bryson, Zapiski z wielkiego kraju, Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 98-101

POLECENIA DO TEKSTU III
Polecenie 10.
Wyrażenie „wybiórcze traktowanie prawdy”
jest
A. synonimem.
B. antonimem.
C. homonimem.
D. eufemizmem.
Polecenie 11.
Zdaniem Billa Brysona
A. większość amerykańskich reklam jest
dobra.
B. połowa amerykańskich reklam jest dobra.
C. tylko kilka reklam należy do grupy
głupich i mylących.
D. większość amerykańskich reklam należy
do grupy głupich i mylących.

Polecenie 12.
Największe oburzenie wywołuje
w felietoniście to, że
A. reklamy amerykańskie są nieciekawe.
B. w reklamach występują aktorzy.
C. jest ich masa.
D. wielkie korporacje wykorzystują szkoły do
celów marketingowych.

TEKST IV
POLECENIA DO TEKSTU IV
13. Autor reklamy społecznej wzorował się na
Piecie Michała Anioła. Jakie elementy zaczerpnął
z pierwowzoru?
A. Rodzina rozpacza nad śmiercią syna.
B. Postać umierającego mężczyzny jest łudząco podobna
do postaci Chrystusa.
C. Kontrast.
D. Postacie przedstawione w obu dziełach w ten sam
sposób przeżywają śmierć kogoś bliskiego.

14. Podane reprodukcje – plakat społeczny i Pieta
wyrażają podobne, jednakże nie identyczne emocje.
Zaznacz szereg, w którym nazwano tylko podobieństwa.
A. Spokój, rezygnacja, rozpacz.
B. Przerażenie, bunt, żal.
C. Cierpienie, ból, miłość.
D. Smutek, lęk, współczucie.
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TEKST V
Reklama w służbie propagandy
Reklama pełni funkcję perswazyjną. Może to być rodzaj perswazji nakłaniającej (inaczej propagandowej – nastawiona jest na pozyskanie dla idei czy doktryny największej liczby zwolenników) lub perswazji pobudzającej
(inaczej agitacyjnej – tu perswazja polega na autorytatywnym, sugestywnym przekonywaniu do jakiejś idei
lub jakiegoś poglądu. Propaganda PRL była obecna przez większość drugiej połowy XX wieku (właściwie
od 1944 do lat 80.), oprócz wpływu na treść przekazu informacyjnego, przenikała także do życia, wiary
i języka codziennego. Język i obraz propagandy wtłaczały w ludzką świadomość nienawiść do wszystkiego,
co od władzy komunistycznej nie pochodziło lub uniemożliwiało jej ogarnięcie całości życia społecznego.
Oto przykłady plakatów propagandowych.

Polecenie 15.
Metaforyczne ujęcie reklamy butów
A. zachęca do zakupu obuwia amerykańskiego.
B. promuje chodzenie boso.
C. pokazuje radość ludzi, którzy noszą właśnie te buty.
D. wyśmiewa m.in. amerykański mit równości społecznej.
Polecenie 16.
Autor reklamy wyborczej
A. wychwala Amerykę jako kraj równych szans obywatelskich.
B. pochwala to, że wszyscy mają prawo głosu.
C. pokazuje brak konﬂiktów rasowych.
D. wstawił w miejsce gwiazdek stanowych symbol dolara jako wartość społeczną.
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TEKST I
Dyktatura uśmiechu
1. Tylko nieco ponad połowa Polaków przyznaje, że śmieje się codziennie. Czy zatem jesteśmy narodem
„poważnym aż do bólu”?(…). W USA zasada „ keep smiling” (uśmiechnij się) jest jednym z najważniejszych
elementów stylu życia, obowiązującym wszystkich bez wyjątku. Polacy zaś z marsowym obliczem zajmują
się pracą, w ponurych nastrojach wracają do domu, z trudem znajdują zadowolenie w rozmowach z najbliższymi(…). Nie potraﬁą się zdobyć na uśmiech i swobodę, mają trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu
kontaktów, zyskaniu akceptacji współpracowników, szefów czy podwładnych. Ponuracy rzadziej awansują
i odnoszą sukcesy – wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Los Angeles. (…) Jeśli przychodzi
do mnie zadbany, uśmiechnięty mężczyzna lub klasycznie ubrana, uśmiechnięta kobieta i mówi: „Wylali
mnie z pracy, mam takie i takie kwaliﬁkacje, tu jest mój życiorys, wierzę, że znajdziesz mi nową pracę albo
poradzisz, co dalej robić, jaki kurs skończyć, gdzie nauczyć się czegoś nowego”, to jestem pewna, iż nie
będzie z taką osobą kłopotów i po kilku podejściach coś znajdziemy - opowiada Kelly Whitewood, psycholog
i szefowa nowojorskiej agencji pośrednictwa pracy AZ. (…) Brak luzu i poczucia humoru, z przerażeniem
w oczach, niepewni siebie, zagubieni. Są często znakomitymi fachowcami w swoich branżach, ale cóż
z tego? (…)
2. Nikt nie uczy nas uśmiechu, nieuznawanego zresztą w naszej streﬁe kulturowej za wartość szczególnie cenną.(…) Dorastamy przewrażliwieni na punkcie własnego ja, często pozbawieni świadomości własnej
wartości. Wciąż nam się wdaje, że jeżeli się śmieją, to z nas, a nie do nas - mówi Jacek Santorski. Uśmiech
cechuje człowieka zadowolonego z siebie i swoich osiągnięć. W języku polskim osobę uśmiechniętą, zadowoloną z siebie, aﬁrmatywnie nastawioną do otoczenia często określa się jednak mianem bufona.(…)
3. Uśmiech w kraju jego deﬁcytu traktowany jest więc jako zaproszenie do nawiązania głębszego kontaktu,
do interakcji, rozmowy, zaprzyjaźnienia się.(…) Z drugiej strony, część Amerykanów już w latach 70. wpadła
w aﬁrmacyjną pułapkę. Także w odpowiedzi na przesyt uśmiechów, dokładnie takich samych, jak w pracy,
w domu, na ulicy czy na spotkaniu ze znajomymi, „keep smiling” wypierane jest często przez „be cool”: „Nie
pokazuj emocji, bądź opanowany, zdystansowany”. - Mądrością życiową jest zachowanie się gdzieś pomiędzy
ponuractwem a uśmiechem przyklejonym do twarzy - uważa J. Santorski.
M. Kałuża, K. Kosicka, E.Mistewicz, Wprost, nr 24, 1997, str. 58-60

Polecenie 1.
Zdanie: „Polacy zaś z marsowym obliczem
zajmują się pracą(…).” znaczy, że
A. Polacy pracują w radosnej atmosferze.
B. Polacy pracują w wesołej atmosferze.
C. Polacy pracują w przygnębiającej
atmosferze.
D. Polacy pracują w przyjemnej atmosferze.
Polecenie 2.
Na podstawie akapitu 1. można sformułować
tezę, według której
A. ludzie poważni częściej awansują
i odnoszą sukcesy.
B. ludzie weseli rzadziej awansują i odnoszą
sukcesy.
C. ponuracy są gorszymi fachowcami.
D. ludzie radośni częściej awansują i odnoszą
sukcesy.

Polecenie 3.
Jedną z przyczyn „ponuractwa” jest
A. zbyt familiarne podejście do ludzi.
B. otwartość na świat.
C. aﬁrmatywne nastawienie do świata.
D. brak samoakceptacji.
Polecenie 4.
Jednym z zagrożeń płynących z „dyktatury
uśmiechu” jest „aﬁrmacyjna pułapka”, która
polega na
A. ciągłym płaczu w każdej sytuacji i każdym
miejscu.
B. spontanicznym śmiechu w każdej sytuacji
i każdym miejscu.
C. histerycznym śmiechu w każdej sytuacji
i każdym miejscu.
D. wyuczonym śmianiu się do każdego
w każdej sytuacji i każdym miejscu.
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Polecenie 5.
Ostatnie zdanie artykułu należy traktować jako
A. nawołanie do ciągłego śmiania się.
B. nawołanie do ciągłego umartwiania się.
C. nawołanie do niepokazywania emocji.
D. nawołanie do zachowania równowagi emocjonalnej.

TEKST II
Polecenie 6.
Uśmiech Mona Lisy można określić jako
A.
złośliwy.
B.
lekceważący.
C.
szeroki.
D.
lekki.

TEKST III
Oto moja rada na ten tydzień. Nie żartujcie sobie w Ameryce. Nawet w doświadczonych rękach – a zdaje
mi się, że mogę być w tym względzie autorytetem – żart może być groźny. Doszedłem do tego wniosku,
gdy ostatnio przechodziłem przez kontrolę celną na lotnisku Logana w Bostonie. Kiedy podszedłem do
ostatniego już urzędnika, ten zapytał: - Jakieś owoce lub warzywa? Zastanowiłem się chwilę. – Oczywiście, czemu nie – odparłem. – Poproszę cztery funty ziemniaków i kilka owoców mango, jeśli są świeże.
I natychmiast zrozumiałem, że źle oceniłem przeciwnika i że nie był to człowiek, który miał ochotę na
przekomarzanki (…). Bo wierzcie mi, ci ludzie mają władzę, której zasięgu nigdy nie warto sprawdzać na
własnej skórze. (…) Na moje szczęście ten facet musiał dojść do wniosku, że jestem po prostu opóźniony
w rozwoju. – Proszę pana, czy przewozi pan cokolwiek należącego do gatunku warzyw lub owoców? –
spytał bardziej konkretnie. – Nie, proszę pana, nie przewożę – odpowiedziałem natychmiast i posłałem
mu najbardziej pełne szacunku i uniżenia spojrzenie. (…) Kiedy odchodziłem, jeszcze potrząsnął głową.
Jestem pewien, że przez resztę swojej zawodowej kariery będzie opowiadał o tym idiocie, który wziął go
za sprzedawcę warzyw. (…) To nie tak, że w Ameryce nie ma ludzi z ogromnym poczuciem humoru. (…)
Podszedłem do taksówki na postoju. – Pan wolny? Niewinnie spytałem kierowcę. Spojrzał na mnie wzrokiem, który od razu rozpoznałem – to było spojrzenie kogoś, kto natychmiast chwyta okazję, kiedy mu się
ja podsuwa na talerzu. – Przykro mi, mam już żonę i dzieci – odpowiedział z kamienną twarzą. Miałem
ochotę go uściskać, ale to by oczywiście posunęło dowcip za daleko.
Bill Bryson, Zapiski z wielkiego kraju, Zysk i S-ka Wydawnictwo

Polecenie 7.
Celnik na lotnisku Logana podczas kontroli
A. miał ogromne poczucie humoru.
B. żartował z podróżnymi.
C. wykazał się błyskotliwością.
D. nie zrozumiał żartu pasażera.
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Polecenie 8.
Zdanie: „(…)to było spojrzenie kogoś, kto natychmiast chwyta okazję, kiedy mu się ją
podsuwa na talerzu” należy interpretować jako
A. złośliwą uwagę.
B. zaproszenie do podróży.
C. informację o stanie matrymonialnym kierowcy.
D. zaproszenie do „przekomarzanki” słownej.

TEKST IV
„Opuszczając klinikę psychiatryczną Hunter Adams (Robin Williams), zwany
Patchem, wie jedno: zostanie lekarzem, oczywiście - psychiatrą. Ale jakże
innym niż ci, którzy go dotąd leczyli. Kiedy zjawia się w szpitalu, w salach
chorych fruwają baloniki, skaczą piłki, słychać śmiechy i żarty. Drobne schorzenia uleczy przecież uśmiech, w trudniejszych przypadkach potrzeba clowna,
a kiedy on nie da rady - pojawi się anioł. To, co robi Patch, jego nauczyciele
widzą jako lekceważenie medycyny, a przede wszystkim - ich autorytetu. Ale
jak usunąć ze studiów studenta, który osiąga najlepsze wyniki w nauce mimo
skłonności do zwariowanych żartów? Dziekan Walcott ustaje w wysiłkach i już
zdaje się być bliski sukcesu...”
*USA 1998, źródło: http://fdb.pl/ﬁlm/871-patch-adams

„Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa, to pierwsza w Polsce bogato ilustrowana monograﬁa na temat terapii
śmiechem i działalności doktorów klaunów – wspaniałych ludzi z czerwonymi
nosami(…). Została w niej ukazana rola śmiechu w życiu chorych, cierpiących
i umierających, a także ich bliskich, troszczącego się o nich personelu placówek
medycznych i opiekuńczych oraz wolontariuszy. Śmiech został przedstawiony
jako czynnik poprawiający jakość życia i środek przekraczania granic między
ludźmi, dzięki czemu możliwe są wzajemne poznanie, dialog, przyjaźń itp.
Czytelnik znajdzie tu podstawy teoretyczne, historię, liczne przykłady zastosowań terapii śmiechem oraz charakterystykę działań doktorów klaunów
w perspektywie międzynarodowej.”
*Wydanie I, Kraków 2012, źródło: http://www.impulsoﬁcyna.com.pl

Polecenie 9.
„Doktor klaun” jest
A. ﬁlmową kontynuacją przygód Huntera Adamsa.
B. teatralną kontynuacją przygód Huntera Adamsa.
C. kursem dla przyszłych cyrkowców.
D. książkową kontynuacją idei zawartej w ﬁlmie pt. „Patch Adams”.
Polecenie 10.
Wskaż podpunkt, który nie mógłby być komentarzem do opisów zawartych w tekście IV.
A. Zazdrosnego człowieka tylko płacz bliźniego do śmiechu pobudzić potraﬁ.
B. Śmiech to zdrowie.
C. Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.
D. Śmiech zabija strach.
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TEKST V
Edward Stachura, Modlitwa o śmiech
Śmiechu mi trzeba
na te dziwne czasy
śmiechu zdrowego
jak źródlana woda

niech się zatrzęsą
od śmiechu ściany
niechaj na zawsze
będę nim pijany

niech mnie kołysze
w tej wielkiej podroży
i niech prowadzi
gdzie śmieszna gospoda

nie okrutnego
nie cynicznego
śmiechu mi trzeba
bardzo ludzkiego

Niech dźwięczy męczy
aż do zadyszki
śmiechu mi trzeba
przede wszystkim

Polecenie 11.
Które zdanie mógłby wypowiedzieć podmiot liryczny z wiersza „Modlitwa o śmiech”?
A. A. Modlę się tylko o to, by mieć poczucie humoru.
B. B. Życie jest „wielką podróżą”, modlę się o to, by przebyć „tę podróż” wśród pijanych ludzi.
C. C. Życie jest „wielką podróżą”, podczas której chcę się dobrze bawić w gospodach.
D. D. Życie jest „wielką podróżą”, modlę się o to, by przebyć „tę podróż” wśród roześmianych
i szczerych ludzi.

TEKST VI
Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie
„Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze”.
„Dajcie mu pokój! najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli!”
„Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!”
„Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana”.
„Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!”

Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.
„Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!”
„By jeno jedna” - doktor na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
„Trudny - powiada - mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany”.

Polecenie 12.
Utwór „O doktorze Hiszpanie” jest
A. opowiadaniem.
B. opowiadaniem z dialogiem.
C. fraszką w formie opowiadania
z dialogiem.
D. pieśnią o tematyce obyczajowej.

Polecenie 14.
Autor uniknął przesadnego dydaktyzmu
dzięki
A. temu, że doktor Hiszpan wpuścił gości.
B. temu, że wszyscy biesiadnicy pili.
C. temu, że doktor Hiszpan się upił.
D. dowcipnej puencie.

Polecenie 13.
Motyw biesiady pełni w tym utworze funkcję
A. pochwalną (pochwała dobrej zabawy).
B. ideologiczną (realizacja hasła „carpe
diem”).
C. aﬁrmacyjną (pochwała życia doczesnego).
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
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TEKST I
Toksyczna przyjaźń
O toksycznej przyjaźń mówimy wtedy, kiedy znika zaufanie, lojalność, a w zamian pojawia się manipulacja emocjami i szantaż emocjonalny. Chociaż wiemy, że przyjaciel nas rani, mimo to i tak tkwimy w tej relacji. Toksycznego
przyjaciela możemy nazwać wampirem energetycznym: taka osoba przytłacza nas osobowością i czerpie z nas
energię. Przejmuje kontrolę nad nami. Kontroluje każdy nasz krok. Wymaga od nas bezwzględnego posłuszeństwa.
Ogranicza naszą przestrzeń życiową. Warto zatem wiedzieć, czego oczekiwać od prawdziwego przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel nie ocenia. Nigdy nie mówi źle o tobie za twoim plecami. Potraﬁ cieszyć się twoim szczęściem.
Idealny przyjaciel to uosobienie optymizmu, doskonały słuchacz, pragmatyk i entuzjasta.
Polecenie 1.
Toksyczną przyjaźnią nazwiemy
A. relacje międzyludzkie oparte na życzliwości.
B. relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu.
C. relacje międzyludzkie oparte na lojalności.
D. relacje międzyludzkie oparte na manipulacji drugim człowiekiem.
Polecenie 2.
Wyraz toksyczna możemy zastąpić słowem
A. zdrowa.
B. szczera.
C. bezinteresowna.
D. trująca.

TEKST II
Jest wiele wspaniałych rzeczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zasługują na uznanie (…), ale żadna
nie jest tak wyjątkowa jak przyjazne nastawienie ludzi. Kiedy sprowadziliśmy się do tego małego miasteczka
w stanie New Hampshire, ludzie przyjęli nas tak, jakby jedyna rzeczą, która dzieliła ich od osiągnięcia absolutnej
szczęśliwości, był brak naszych postaci w ich życiu. Kiedy nasi najbliżsi sąsiedzi dowiedzieli się, że pierwszego
wieczoru mamy zamiar zjeść obiad poza domem, zaprotestowali (…) i nalegali, byśmy przyszli na obiad do nich.
(…) To było niesamowite i tak pozostało.(…) Ostatnio poszedłem z jednym z moich dzieci na mecz siatkówki. (…)
Stanęliśmy w ogonku do jednej z kas. Po kilku minutach podszedł do mnie jakiś mężczyzna i spytał: - Czy czeka
pan, żeby kupić bilety? Już miałem odburknąć, że nie, że tak sobie tylko stoję, żeby kolejka wyglądała bardziej
imponująco, ale oczywiście powiedziałem, że tak, czekam na bilety. – No to może pan wziąć te – powiedział
i wręczył mi dwa bilety. (…) – Ile? – spytałem podejrzliwie. – Nie, nie, może je pan wziąć. Za darmo. Widzi pan,
my nie możemy iść na ten mecz. (…) Przecież inaczej by się zmarnowały – powiedział przepraszająco.
Fr. felietonu Billa Brysona [w:] Zapiski z wielkiego kraju, Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 103-104

Polecenie 3.
Powyższy tekst jest
A. opowiadaniem.
B. nowelą.
C. reportażem.
D. felietonem.
Polecenie 4.
Z powyższego fragmentu wynika, że
Amerykanie są społeczeństwem
A. konserwatywnym.
B. hermetycznym.
C. ostrożnym w relacjach międzyludzkich.
D. otwartym i spontanicznym.

Polecenie 5.
Entuzjazm sąsiadów na widok nowych
mieszkańców New Hampshire najtrafniej
wyrażają słowa:
A. Kiedy nasi najbliżsi sąsiedzi dowiedzieli się,
że pierwszego wieczoru mamy zamiar zjeść
obiad poza domem, zaprotestowali(…).
B. Nie, nie, może je pan wziąć. Za darmo.
C. (…)ludzie przyjęli nas tak, jakby jedyną
rzeczą, która dzieliła ich od osiągnięcia
absolutnej szczęśliwości, był brak naszych
postaci w ich życiu.
D. (…)tak sobie tylko stoję, żeby kolejka
wyglądała bardziej imponująco(…)
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Polecenie 6.
Stan, w jakim znalazł się autor felietonu tuż po przyjeździe do New Hampshire, można nazwać
A. euforią.
B. negatywnym zaskoczeniem.
C. pozytywnym zaskoczeniem.
D. apatią.

TEKST III
- Szukam ludzi - odpowiedział Mały Książę. - Co znaczy „oswojony”? - Ludzie mają strzelby i polują - powiedział lis.
- To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury, i to jest interesujące. Poszukujesz kur? - Nie - odrzekł Mały Książę.
- Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”? - Jest to pojęcie zupełnie zapomniane - powiedział lis. - „Oswoić” znaczy
„stworzyć więzy”. - Stworzyć więzy? - Oczywiście - powiedział lis. - Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem,
podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie
tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie.(…) - Poznaje się tylko to, co się
oswoi - powiedział lis. - Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe.
A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój
mnie! - A jak się to robi? - spytał Mały Książę. - Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej
odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest
źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej...
Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę (fragmenty)

Polecenie 7.
Zdaniem lisa przyjaźń polega na
A. potrzebie bycia z drugim człowiekiem.
B. częstym przebywaniu z drugą osobą.
C. szybkim poznawaniu drugiej osoby.
D. cierpliwym, wzajemnym oswajaniu się ludzi.
Polecenie 8.
Zdanie: „A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół.” mogłoby
posłużyć jako odpowiedź na pytanie:
A. Dlaczego nie ma sklepów z przyjaciółmi?
B. Kogo można nazwać przyjacielem?
C. Dlaczego ludzie nie mają przyjaciół?
D. Czy przyjaźń można kupić?

TEKST IV
„Czy znajdzie się taki, kto ma przyjaciół, lecz nigdy nie zachował się tak, by przyjaciela wesprzeć i jego sprawę
stronniczo, nie zaś sprawiedliwie promować? Jeśli kto prawdziwie zasada bezstronności zawsze się kieruje lub
usiłuje się kierować, to pewnie przyjaciół rzeczywistych nie ma (…). Czy uniwersalna jest potrzeba przyjaciół?(…)
Że można żyć bez przyjaciół, to pewne, bo znamy takich. Tu tez rozmaite okoliczności są czynne. Najbanalniejszy
przypadek to ci, co przyjaciół mieć nie mogą, bo są nieznośni i wszyscy ich unikają. Częsty, choć mniej banalny,
przypadek to ci, co boja się mieć przyjaciół, bo boją się, że zaprzyjaźnić się z kimś, to brać na siebie ciężar jakiś,
że przyjaciel musi się domagać od nas świadczeń. (…) Inni unikają przyjaźni, bo obawiają się, że zmuszałaby ich
ona, przez nadmiar intymności, do otwierania się innemu człowiekowi bardziej, niżby chcieli (…). Jeżeli chcemy
do drugiego człowieka stosować reguły sprawiedliwości, nie może być z nim w przyjaźni, bo trzeba wtedy odwoływać się do ogólnych abstrakcyjnych reguł, jakich przestrzegania od każdego się żąda, podczas gdy przyjaźń nie
potrzebuje reguł ani warunków. (…) Przyjaźń prawdziwa tym się odznacza, że trwa prawie nieporuszona przez
czas; ileż to razy zdarzało się nam w naszym wieku nomadycznym zobaczyć przyjaciela po wielu latach niewidzenia
i natychmiast przyjaźń i porozumienie wracają, jakby tych lat nie było, jakby przyjaźń na czas była odporna.(…)
Leszek Kołakowski, O wrogu i przyjacielu [w:] gazeta Wyborcza, 2-3 września 2000
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Polecenie 9.
Antonimem do wyrazu stronniczy jest
A. obiektywny.
B. niesprawiedliwy.
C. tendencyjny.
D. jednostronny.
Polecenie 10.
Na podstawie dwóch pierwszych zdań tekstu możemy sformułować tezę, według której
A. przyjaciele są wobec siebie zawsze sprawiedliwi.
B. przyjaciele są wobec siebie zawsze obiektywni.
C. przyjaciele są wobec siebie zawsze krytyczni.
D. przyjaciele są wobec siebie zawsze nieobiektywni.
Polecenie 11.
Z tekstu wynika, że jedną z przyczyn wyrzekania się przyjaźni jest
A. lenistwo.
B. zbyt duża wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka.
C. brak czasu.
D. poczucie zagrożenia niezależności.
Polecenie 12.
Zdaniem autora tekstu, przyjaźń to
A. krótkotrwały związek ludzi, których łączy wspólny interes.
B. krótkotrwały związek ludzi, którzy są dla siebie niesprawiedliwi.
C. długotrwały związek ludzi, którzy są dla siebie niesprawiedliwi.
D. związek ludzi, który potraﬁ przetrwać próbę czasu.

TEKST V
Antropomorﬁzm – polega na nadawaniu pojęciom,
zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich
motywów postępowania. Często odnosi się do wyobrażenia bogów na obraz i podobieństwo człowieka. Termin jest kombinacją dwóch greckich słów,
άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających „ludzki”,
oraz μορφή (morphē), oznaczającego „kształt” lub
„formę”.
*Cassius Marcellus Coolidge, Przyjaciel w potrzebie,
ang. A Friend in need

Polecenie 13.
Słowo antropomorﬁzm pochodzi z języka
A. łacińskiego i polega na nadawaniu cech
ludzkich przedmiotom martwym.
B. greckiego i polega na nadawaniu cech ludzkich tylko zwierzętom.
C. łacińskiego i polega na nadawaniu cech ludzkich tylko zwierzętom.
D. greckiego i polega na nadawaniu cech ludzkich przedmiotom, pojęciom, zjawiskom i zwierzętom.
Polecenie 14.
Wskaż zdanie fałszywe.
A. Psy na obrazie grają w karty.
B. Psy na obrazie przypominają ludzi.
C. Obraz jest przykładem antropomorﬁzmu malarskiego.
D. W zachowaniu psów nie ma niczego niezwykłego.
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Polecenie 15.
Tytuł obrazu odnosi się przede wszystkim
A. do wszystkich psów na obrazie.
B. do psa, który siedzi w centralnym punkcie stołu.
C. do psa, który pali fajkę.
D. do psa, który podaje przyjacielowi kartę pod stołem.

TEKST VI
Adam Mickiewicz, Niepewność (fragment)
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

Polecenie 16.
Powtarzające się pytania: Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? należy interpretować
A. jako dylemat emocjonalny dotyczący relacji pomiędzy podmiotem lirycznym a jego ukochaną.
B. jako dylemat emocjonalny dotyczący relacji pomiędzy Mickiewiczem a jego ukochaną.
C. jako dylemat emocjonalny dotyczący relacji pomiędzy narratorem a jego ukochaną.
D. jako dylemat emocjonalny dotyczący relacji pomiędzy narratorem a jego matką.
Polecenie 17.
Podmiot liryczny ostatecznie
A. znalazł odpowiedź na swoje pytania.
B. przyznaje, że to jest miłość.
C. przyznaje, że to jest przyjaźń.
D. nie znajduje odpowiedzi na stawiane sobie pytania.
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TEKST I
Horacy, Wybudowałem pomnik

Julian Tuwim, Do losu

Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu
strzelający nad ogrom królewskich piramid
nie naruszą go deszcze gryzące nie zburzy
oszalały Akwilon oszczędzi go nawet

Miłość mi dałeś, młodość górną,
Dar ładu i wysokie żądze.
I jeszcze na uciechę durniom,
Raczyłeś dać mi i pieniądze.

łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków
Nie wszystek umrę wiem że uniknie pogrzebu
cząstka nie byle jaka i rosnący w sławę
potąd będę wciąż młody pokąd na Kapitol

Płonącą kroplą obłąkania
W mózg szary mój sączyłeś tęczę.
Miraże wstają wśród mieszkania,
Palcami w stół na lutni dźwięczę.

ma wstępować z milczącą westalką pontifeks
I niech mówią że stamtąd gdzie Auﬁdus huczy
z tego kraju gdzie gruntom brak wody gdzie Daunus
rządził ludem rubasznym ja z nizin wyrosły

I gdy poniosło, to już niesie,
Roztrącam dni i rwę na części,
I w zgiełku wieku, i w rwetesie
Ubrdało mi się jakieś szczęście:

pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni
do Italów przebiwszy najpewniejszą drogę
Bądź dumna z moich zasług i delﬁckim laurem
Melpomeno łaskawie opleć moje włosy

Rytmowi przebieg chwil powierzać,
Apollinowym drżąc rozmysłem,
Surowo składać i odmierzać
Wysokim kunsztem słowa ścisłe.

 Auﬁdus - rzeka w Apulii, kraju rodzinnym Horacego
 Daunus - król iliryjskiej krainy Daunia w Italii
nad Morzem Adriatyckim
 Melpomena – jedna z muz teatru, grecka muza
tragedii
 Dum Capitolium – łac. Pokąd na stopnie Kapitolu
 Non omnis moriar - łac. Nie wszystek umrę

I wtedy kształt żywego ciała
W nieład rozpadnie się plugawy,
Ta strofa, zwarta, zwięzła, cała,
Nieporuszona będzie stała
W zimnym, okrutnym blasku sławy.
Smutku! Uśmiechu! Melancholio!
W bęben żałobny bije gloria...
I smutnie brzmi: „Dum Capitolium...”
I śmieszne jest: „Non omnis moriar”

POLECENIA DO TEKSTU I
Polecenie 1.
Zaznacz podpunkt, w którym zawarte są tylko podobieństwa między utworami.
A. W obu utworach poeci przywołują elementy biograﬁczne.
B. W obu utworach poeci wymieniają dary, które otrzymali od losu.
C. W obu utworach poetów smuci to, że twórca dzieła jest śmiertelny.
D. W obu utworach jest konkretny adresat i podobna sytuacja liryczna.
Polecenie 2.
Wskaż zdanie fałszywe.
A. Podmiotem lirycznym w każdym z utworów jest utalentowany poeta.
B. Obaj poeci wyznają, że to dzięki swojej twórczości zyskali pozycję społeczną i sławę.
C. Utwór Tuwima jest polemicznym ujęciem motywu „non omnis moriar”.
D. Utwór Tuwima jest przypadkowym nawiązaniem do utworu Horacego.
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POLECENIA DO TEKSTU II
Polecenie 3.
Z powyższego wykresu genealogicznego nie wynika, że
A. Lajos był synem brata Hajmona.
B. Antygona była córką Jokasty i siostrą Ismeny.
C. Eurydyka była bratową Jokasty.
D. Kreon pochodził z rodu Labdakosa.

TEKST IV
Po śmierci Edypa Polinejkes i Eteokles podzielili się władzą. Jednak wbrew umowie Eteokles po roku rządów
nie przekazał tronu bratu. Polinejkes sprowadził obce wojska, aby odzyskać tron. Między braćmi rozpoczęła się
walka o władzę, w której obaj zginęli. Władcą zostaje ich stryj Kreon. Kreon uznał Polinejkesa za zdrajcę i wydał
zakaz grzebania jego zwłok. Eteoklesowi, przeciwnie został wyprawiony uroczysty pogrzeb. Siostra Eteoklesa
i Polinejkesa - Antygona, przeciwstawiła się rozkazowi Kreona i pochowała zwłoki Polinejkesa. Spowodowało
to ciąg tragicznych wydarzeń: Antygona zostaje skazana na śmierć przez apodyktycznego władcę Teb. Na wieść
o tym jego syn Hajmon, który jest narzeczonym Antygony, jak i żona Kreona, Eurydyka popełniają samobójstwo.
Kreon choć władca, traci najbliższych i zostaje sam z poczuciem winy. Staje się to dla niego największą karą.
Przeciwstawieniem Antygony - symbolu buntu, śmiałości i odwagi, jest w dramacie Sofokles. jej siostra - Ismena,
która jest uosobieniem łagodności i pokory. Sofokles posługując się tymi dwoma postaciami, kreśli odwieczny
konﬂikt romantyzmu, idealizmu i buntu z racjonalizmem, pragmatyzmem i pokorą.
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TESKT III
Janusz Głowacki „Antygona w Nowym Jorku”
Sztuka w dwóch aktach, szesnastu scenach.
Obsada: trzy role męskie, jedna kobieca oraz zwłoki Johna i dwa głosy męskie.
Miejsce akcji: Tompkins Square Park w Nowym Jorku.
Akcja rozgrywa się w nowojorskim parku. Wchodzi Anita, Portorykanka, lat około czterdziestu, popychając
przed sobą metalowy wózek z supermarketu zawierający cały jej dobytek. Pyta o Johna, któremu przyniosła kawę.
(…) Sasza twierdzi, że John umarł i że zabrali go na Potter’s Field, gdzie grzebią przestępców, nędzarzy i bezimiennych. Anita jest oburzona, bo John „był arystokratą, z Bostonu”. (…) Anita postanawia zająć się pogrzebem
Johna. Prosi Saszę i Pchełkę o pomoc.
Molo w Bronxie, gdzie zwozi się trumny bezdomnych z całego Nowego Jorku. Sasza i Pchełka po kolei otwierają trumny(…). Po otwarciu kolejnej trumny, Pchełka uznaje, że znaleźli Johna. W chwilę potem dostaje ataku
epilepsji. Sasza i Pchełka siedzą na ławce w parku, trzymając między sobą trupa brodatego mężczyzny. (…) Przyglądając się trupowi dochodzą do wniosku, że nie jest to jednak John.
Przychodzi Anita, która nie spostrzega pomyłki. Wraz z Saszą zaczynają przygotowywać miejsce pod pochówek.
Ziemia jest zmarznięta. Anita improwizuje malutki ołtarz na ławce. Policja zarządza (…) poszukiwania zaginionego
z Potter’s Field ciała. Przy okazji znajduje się jeszcze sześć innych ciał bez dokumentów. Wszystko wskazuje na
to, że w Tompkins Square Park planowana jest jakaś akcja. Anita i Sasza ubijają nogami ziemię na grobie Johna.
(…) Sasza po namowach Anity zamierza pójść do ambasady, żeby dali mu bilet powrotny na kredyt. Proponuje
Anicie wspólny wyjazd do Moskwy.
Na proscenium wchodzi policjant i zwracając się do publiczności zdaje relację z przebiegu akcji. Dementuje
pogłoski rozsiewane przez psychicznie chorą Portorykankę o rzekomym grobie jakiegoś bezdomnego, którego
podobno tam pochowano. Park otoczono trzymetrowym żelaznym ogrodzeniem. Portorykanka, która za wszelką
cenę chciała przedostać się z powrotem do parku, powiesiła się na głównej bramie.
Joanna Krakowska-Narożniak, w: „Dialog” Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej,
styczeń 2002, na podstawie: www.culture.pl

POLECENIA DO TEKSTÓW III I IV
Polecenie 4.
Na podstawie powyższych tekstów można stwierdzić,
że dramat Janusza Głowackiego jest
A. kontynuacją sztuki Sofoklesa.
B. interpretacją sztuki Sofoklesa.
C. sequelem sztuki Sofoklesa.
D. reinterpretacją sztuki Sofoklesa.
Polecenie 5.
Postawa Antygony jest archetypem
A. człowieka-konformisty.
B. człowieka-oportunisty.
C. człowieka-nacjonalisty.
D. człowieka-nonkonformisty.
Polecenie 6.
Zaznacz szereg, który najtrafniej oddaje emocje
w obrazie Antoniego Brodowskiego pt. „Edyp
i Antygona”.
A. Rozpacz, niepokój, majestat.
B. Cierpienie, spokój, majestat.
C. Tęsknota, żal , niepokój.
D. Rozpacz, nostalgia, majestat.
* Według mitologii Edyp oślepił się i udał się na wygnanie. Towarzyszyła mu Antygona.
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TEKST V

Antygona w stodole
Tytuł: „Antygona w stodole”
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1974
Gatunek: Reportaż
Film dokumentalny Tamary Sołoniewicz z 1974 roku. Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Kątach w powiecie
Ryki w bardzo oryginalny sposób spędzają wieczory. Ku niezadowoleniu mężów wcale nie zajmują się wyszywaniem, racjonalnym wyżywieniem albo też darciem pierza czy innymi pożytecznymi sprawami. One zajmują
się teatrem. Po całych dnia wypełnionych ciężką pracą w gospodarstwach i na roli, co wieczór spotykają się we
młynie na próbach. Uczą się monologów, piosenek, a przede wszystkim przygotowują inscenizacje „Antygony”
Sofoklesa i „Eugeniusza Oniegina” Puszkina. Mają kłopoty z obsadą: w ich amatorskim teatrze nie grają mężczyźni.
Potraﬁą jednak poradzić sobie i z tym. Kiedy już zaczęły przygotowywać stodołę Regułów do przedstawienia,
w czym wreszcie pomogli im mężczyźni, zjawili się strażacy. Komendant oświadczył, że nie będzie żadnego
przedstawienia, bo stodoła nie odpowiada przepisom przeciwpożarowym. Przekonani przez obrotne gospodynie,
w końcu ulegli i obiecali, że przyjdą na przedstawienie dopilnować, by nikt nie zaprószył ognia. W tej sytuacji
wreszcie mogły wywiesić na płotach i drzewach zaproszenie na majowy wieczór z teatrem, poprzedzony ludową
zabawą. Tamara Sołoniewicz nie komentuje nawet słowem poczynań swoich bohaterek. Po prostu obserwuje
ich działania - konsekwencję, upór, śmiałe dążenie do celu, pokonywanie przeciwności - i pokazuje z ogromną
sympatią i uznaniem.
Polecenie 7.
„Antygona w stodole” jest tytułem
A. współczesnej sztuki teatralnej.
B. reportażu Tamary Sołoniewicz.
C. sztuki teatralnej wystawionej w roku 1974 przez Tamarę Sołoniewicz.
D. sztuki teatralnej wystawionej w roku 1974 przez Koło Gospodyń wiejskich w Kątach.
Polecenie 8.
Zdanie: „(…) nie komentuje nawet słowem poczynań swoich bohaterek. Po prostu obserwuje ich
działania.” należy interpretować
A. jako niechęć dziennikarki do kręcenia reportażu.
B. jako bierne przyglądanie się nieszczęściu kobiet.
C. jako bierne przyglądanie się niedoli kobiet, które mieszkają na wsi.
D. jako technikę tworzenia reportażu.

TEKST VI
Epejsodion I
Edyp
(…)
Do was się zwracam z następną przemową: Kto z was
by wiedział, z czyjej zginął ręki
Śmiercią ugdzon Lajos Labdakida,
Niech ten mi wszystko wypowie otwarcie.
Gdyby zaś bał się sam siebie oskarżać.
Niech wie, że żadnej srogości nie dozna
Nad to, że cało tę ziemię opuści.
A jeśli w obcej by ziemi kto widział

Sprawcę, niech mówi, otrzyma nagrodę
I nadto sobie na wdzięczność zasłuży.
Lecz jeśli milczeć będziecie, kryć prawdę,
Tedy usłyszcie, co wtedy zarządzę.
Niechajby taki człowiek w naszej ziemi,
Nad którą władzę ja dzierżę i trony,
Ani nie postał, ni mówił z innymi,
Ni do czci bogów nie był dopuszczony,
Ni do żadnego wspólnictwa w oﬁerze.
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Zawrzyjcie przed nim podwoi ościeże,
W żadnym on domu niech nigdy nie spocznie,
Bo tego chciały pytyjskie wyrocznie.
Ja więc i Bogu i zbrodni oﬁerze
Ślubuję taką służbę i przymierze.
I tak złoczyńcy klnę, aby on w życiu,
Czy ma wspólników, czyli sam w ukryciu,
Nędzy, pogardy doświadczył i sromu.
I zaklnę dalej, że gdyby osiadły
Z moją się wiedzą w mym odnalazł domu,
Aby te klątwy na mą głowę spadły.
A was zaklinam, abyście to wszystko
Czynili dla mnie, boga i tej ziemi
Od zbóż i bogów tak osieroconej.
Bo choćby boga głos nie nakazywał, Obowiązek, Rodzina
Nie trzeba było popuścić bezkarnie
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Śmierci przedniego człowieka i króla
Lecz rzecz wyśledzić. Że ja teraz dzierżę
Rządy te, które on niegdyś sprawował,
Łoże i wspólną z nim dzielę niewiastę;
Że moje dzieci byłyby rodzeństwem
Jego potomstwa, gdyby on ojcostwem
Mógł się był cieszyć; że grom weń ugodził,
Przeto ja jakby za własnym rodzicem
Wystąpię za nim, wszystkiego dokonam,
Aby przychwytać tego, co uśmiercił
Syna Labdaka, wnuka Polydora,
Któremu Kadmus i Agenor przodkiem.
A tym, co działać omieszkają, bogi
Niech ani z ziemi nie dopuszczą płodów,
Ni dziatek z niewiast; niech oni marnieją
Wśród tej zarazy, lub gorszym dopustem(…).

* Ironia tragiczna – nieprzezwyciężona sprzeczność naznaczająca los bohatera tragedii, którego czyny wbrew
jego woli i wiedzy prowadzą nieuchronnie do zagłady. Ironia tragiczna nazywana jest często ironią losu, ironią
obiektywną lub dramatyczną.
Polecenie 9.
Wskaż dowód potwierdzający ironię tragiczną w powyższym fragmencie.
A. Edyp jest świadomy tego, kto zabił Lajosa.
B. Edyp próbuje ukryć prawdę.
C. Edyp świadomie próbuje zrzucić winę na kogoś innego.
D. Prawda, która powinna oznaczać dobro, dla Edypa staje się przekleństwem.

TEKST VII
Spektakl w Grotesce jest jak ostrze szpady. Uderza szybko i celnie, zapadając w pamięć[...] Klasyczny tekst
w krakowskim przedstawieniu uderza silnie w emocje współczesnego widza, choć nie ma w nim nachalności
interpretacyjnej, żadnych modnych w teatrze przebieranek, rapowania czy innych banalnych zabiegów. Są
uniwersalne czarne kostiumy, ciemność i szczelina w skale, symbolizująca pękniecie, rysę klątwy ciążącej
na rodzie Edypa. [...]emocje są przede wszystkim w aktorach, prowadzonych precyzyjną ręką reżysera, który
stopniuje napięcie, uderzając w najwyższe tony podczas niemal ekstatycznych, rytualnych tańców, skrytego
za manekinami chóru. Niezwykła siła drzemie w Antygonie Mai Kubackiej, w zimnej stali jej ogromnych oczu.
Widać w nich niezłomne przekonanie o swojej racji, za którym kryją się jednak całkiem ludzkie uczucia. Wbrew
pozorom, nie brak ich także Kreonowi (świetna kreacja Włodzimierza Jasińskiego), który z jednej strony obnaża
okrutne mechanizmy władzy, kierującej się pychą i arogancją, a z drugiej wzrusza ojcowską miłością, zapisaną
w nieuchwytnym drżeniu głosu i w tragicznym krzyku po śmierci Hajmona (znakomity Piotr Rutkowski, szczególnie gdy walczy o swoją miłość).
Magdalena Huzarska, Gazeta Krakowska

Polecenie 10.
Wskaż zdanie, które zawiera prawdziwą opinię w odniesieniu do treści powyższej recenzji.
A. Teatralna klasyka interpretacyjna polega na „przebierankach, rapowaniu czy innych banalnych
zabiegach”.
B. Teatralna klasyka interpretacyjna polega przede wszystkim na operowaniu symbolem.
C. Teatralna klasyka interpretacyjna polega m.in. na operowaniu symbolem, grze aktorskiej i sztuce
reżyserii.
D. Teatralne interpretacje powinny być nowoczesne, dostosowane do stylu młodzieżowego.
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TEKST VIII

Teatr Groteska, Antygona

Katarzyna Wawrzyniak, Temida

Polecenie 11.
Który cytat najpełniej oddaje podobieństwo interpretacyjne powyższych tekstów
ikonograﬁcznych?
A. Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym.
B. Sprawiedliwość w karaniu a nie surowość uświęca siłę prawa.
C. Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości.
D. Schodźmy z drogi Sprawiedliwości! Jest ślepa.

TEKST IX
Polecenie 12.
Z graﬀiti można wyczytać
A.
godzinę przedstawienia.
B.
datę spektaklu.
C.
nazwę teatru.
D. nazwisko reżysera.

http://www.strona.krakow.pl/_body.php?id_art=2259
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TEKST I
Różne ujęcia motywu śmierci…
„W mitach śmierć rzadko kojarzy się z przejściem w pustkę. Śmierć zapowiada inna rzeczywistość, wtedy
symbolizuje ją brama, korytarz, ziemia niczyja – u Boscha aniołowie schodzą po zmarłych przez jasny tunel
prowadzący od mroku do światła. Celem życia jest wg Objawienia świętego Jana połączenie się z Bogiem
– zaślubiny, których warunkiem jest śmierć cielesna. Śmierć daje nowe życie – Egipcjanie nazywali trumnę
„panem życia”, w Grecji grób nosił nazwę „komnaty nowożeńców”(…). W wierzeniach prawie wszystkich
ludów śmierć była kojarzona z przejściem – stąd zabezpieczenie zwłok przez mumiﬁkowanie, ażeby zmarły
przetrwał ciężką podróż (Egipt), w grobach sumeryjskich znajdowano modele statków, w Europie Środkowej
zostawiano zmarłemu na nogach buty, wkładano do grobu jedzenie.
Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach (fr.)

Polecenie 1.
Człowiek nie wie, co się stanie z nim po śmierci, więc
A. woli nie pytać.
B. szuka odpowiedzi w literaturze.
C. wyjaśnia śmierć jako stan przejścia w pustkę.
D. wyjaśnia śmierć jako stan przejścia do innej rzeczywistości.
Polecenie 2.
W którym szeregu zostały wymienione tylko symbole śmierci?
A. Brama, mumiﬁkacja, wkładanie jedzenia do grobu.
B. Ziemia niczyja, zakładanie zmarłemu butów, jasny tunel.
C. Jasny tunel, wkładanie do grobu statków, korytarz.
D. Korytarz, ziemia niczyja, jasny tunel.
Polecenie 3.
W większości religii śmierć jest
A. przejściem w pustkę.
B. przejściem do gorszego świata.
C. przejściem do świata podziemnego.
D. przejściem do innego świata.

TEKST II
* Łac. „Mors Ianua Vitae” – „Śmierć bramą życia”,
inskrypcja na kartuszu kamieniczki
„Jaś i Małgosia” we Wrocławiu.
Polecenie 4.
Słowa inskrypcji
A. są potwierdzeniem tezy zawartej w tekście I.
B. są zaprzeczeniem tezy zawartej w tekście I.
C. nie dotyczą tematu z tekstu I.
D. odnoszą się tylko do życia doczesnego.
Polecenie 5.
Na podstawie inskrypcji możemy wyciągnąć wniosek, że kamieniczka „Jaś i Małgosia”
A. jest współczesną budowlą.
B. jest przykładem architektury renesansowej.
C. jest przykładem architektury starożytnej.
D. jest przykładem architektury średniowiecznej.
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TEKST III
Władysław Broniewski, ***
Anka, to już trzy i pół roku,
długo ogromnie,
a nie ma takiego dnia, takiego kroku,
żebym nie wspomniał o mnie:
o mnie, osieroconym przez ciebie,
i choć twardość sobie wbijam w łeb,
nie widzę cię w żadnym niebie
i nie chcę takich nieb!
Żadna tu ﬁlozoﬁa
sprawy tej nie zgładzi:

mojej matce, mojej siostrze było: Zoﬁa,
i jakoś czas na to poradził.
A ja myślę i myślę o tobie
o przebudzeniu, przed snem...
Może ja jestem coś winien tobie? bo ja wiem.
Na Powązkach ośnieżona mogiła,
brzozy coś mówią szelestem...
Powiedz, czyś ty naprawdę była,
bo ja jestem...
źródło: http://j_uhma.republika.pl/broniewski.html#24

* funeralny – pogrzebowy, żałobny
* 1 września 1954 w wyniku zatrucia gazem tragicznie zmarła córka Władysława Broniewskiego, Anka (Joanna) – jej
śmierć wywarła ogromny wpływ na poetę.

Polecenie 6.
Wiersz Władysława Broniewskiego jest przykładem
A. funeralnej liryki inwokacyjnej (tekst rozpoczynają i kończą zwroty do zmarłej).
B. funeralnej liryki inwokacyjnej (tekst rozpoczynają i kończą zwroty do bóstwa).
C. funeralnej liryki narracyjnej (oprócz podmiotu lirycznego pojawia się bohater liryczny).
D. funeralnej liryki religijnej (oprócz podmiotu lirycznego pojawia się bohater liryczny).
Polecenie 7.
Który podpunkt zawiera opis uczuć podmiotu lirycznego?
A. Już się pogodziłem z jej śmiercią. Znalazłem ukojenie w ﬁlozoﬁi.
B. Już się pogodziłem z jej śmiercią. Znalazłem ukojenie w religii.
C. Nie mogę pogodzić się z jej śmiercią, ale wiem, że znajdę ukojenie w religii.
D. Nie mogę pogodzić się z jej śmiercią, żadna religia ani ﬁlozoﬁa nie da mi ukojenia..

TEKST IV
Danse macabre
Temat tańca śmierci (danse macabre) służył dawniej celom dydaktycznym. Miał zwracać uwagę
na nietrwałość życia. Wpajał pogardę dla rzeczy doczesnych, bezwartościowych wobec wieczności. Miał za
zadanie przypominać ludziom o nieuchronności śmierci, wobec której wszyscy są równi. Śmierć była przedstawiana alegorycznie jako korowód taneczny wszystkich stanów. Z literatury temat ten przedostał się do
malarstwa, chociaż nie wiadomo, od kiedy śmierć była przedstawiana jako szkielet z kosą. Z upływem stuleci
kostucha przestaje być dla artystów symbolem „memento Mori” (pamiętaj, że umrzesz). Chociaż kościotrup
jest nadal popularny, to jednak wskutek m.in. wojen światowych został przeniesiony w dziedzinę satyry,
żartu i ﬁlmu animowanego. Zmieniło się nasze postrzeganie szkieletu jako personiﬁkacji śmierci, ponieważ
zmienił się nasz stosunek do niej samej. Śmierć została wyparta z przestrzeni sakralnej. Stała się elementem
współczesnej kultury masowej. W grach komputerowych śmierć oznacza tylko stratę punktu lub wyeliminowanie z gry. W ﬁlmach akcji na ogół kpi się z aktu umierania – „zabili go i uciekł”. Nie dziwmy się zatem,
że współczesna kostucha raczej rozśmiesza niż straszy.
Opracowanie na podstawie: Przegląd, 28 X 2002
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Polecenie 8.
Tematem powyższego tekstu jest
A. motyw śmierci w tekstach literackich.
B. motyw śmierci w tekstach ikonograﬁcznych.
C. zarys historii wizerunku śmierci w xxi wieku.
D. zarys historii wizerunku śmierci na przestrzeni wieków.
Polecenie 9.
Jedną z przyczyn, która tkwi u podstaw stworzonego przez dzisiejsze czasy wizerunku śmierci,
jest
A. rzadkie przedstawianie motywu śmierci w tekstach kultury.
B. częste mówienie o śmierci w różnych tekstach kultury.
C. zbyt dosłowne traktowanie motywu „danse macabre”
D. zepchnięcie śmierci z przestrzeni sakralnej do przestrzeni kultury masowej.

TEKST V
„W miniony weekend kilku śmiałków urządziło sobie samochodowy trening na lodzie. Spacerowicze się
oburzali, że zakłócają ciszę, służby porządkowe zastanawiają się, z jakiego przepisu ich capnąć, a strażacy
pukają się w głowę Lód na Krzywym ma ponad 20 cm grubości, więc coraz pewniej czują się na nim nie
tylko wędkarze. W niedzielę po jeziorze spacerowały także całe rodziny, a nawet jeździły samochody. - Między
godz. 14 a 16 kilka wjechało na lód od strony Łupstychu. Kierowcy ćwiczyli wchodzenie w poślizgi - opowiada
czytelnik. Także na Zatoce Grunwaldzkiej mieszkańcy widzieli samochody. Ślady wskazywały, że kierowcy
wjechali na zamarznięte jezioro przez plażę koło hotelu Omega. Ślady opon były również w pobliżu miejskiego kąpieliska. Olsztynianie, którzy w niedzielę spacerowali w tym rejonie, skarżyli się, że ryk silników
było słychać z daleka. Szkoda, że nikt nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie grozi wszystkim
„lodowym śmiałkom”.
źródło:www.olsztyn.gazeta.pl

Polecenie 10.
Który tytuł najtrafniej puentuje powyższy tekst?
A. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije.
B. Igranie ze śmiercią.
C. Nie bądź guma i nie pękaj.
D. Wejdź na lód, nie załamuj się!

TEKST VI
Seweryn Pollak, Taniec śmierci
Czyś widział, Hipolicie, średniowieczny obraz:
Taneczne koło, w kole król, rycerz i biskup.
Ladacznica i mniszka, i zacna matrona,
Ustawieni kolejno wedle swoich godności,
Trzymając się za ręce, w szatach, co przystoją (…)

Krążą w takt niedosłyszalnej
Melodii, która cały krajobraz przepełnia,
krążą zapamiętale, jakby w zachwyceniu,
wsłuchani w tę melodię i wsłuchani w siebie(…)
Ten pejzaż tak obcy

Temu, co się tu dzieje, tym bardziej podkreśla wiecznotrwałość tej sceny i jej żartobliwość. Jakże
śmieszny jest taniec wesołej żałości(…)
Twórczość 1979, nr 8 (409)
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Polecenie 11.
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Powyższy utwór jest przykładem literatury średniowiecznej.
B. Sewery Pollak był średniowiecznym polskim poetą.
C. Powyższy utwór jest poetycką polemiką z motywem „danse makabre”.
D. Powyższy utwór jest średniowieczną polemiką z motywem „danse makabre”.

TEKST VII
Czy w Polsce powinno się stosować karę
śmierci za najpoważniejsze przestępstwa?
Polecenie 12.
Na podstawie powyższego diagramu można
wywnioskować, że
A. Większość społeczeństwa nie ma zdania na
ten temat.
B. 50% społeczeństwa jest przeciwko karze
śmierci.
C. Więcej niż połowa społeczeństwa jest
przeciwko karze śmierci.
D. Więcej niż połowa społeczeństwa jest za
karą śmierci.

TEKST VIII
Thanatos – cykl obrazów Jacka Malczewskiego, poświęconych tematyce śmierci.

Polecenie 13.
Wspólne cechy schematu kompozycyjnego powyższych obrazów znajdują się w podpunkcie
A. smutna kobieta z kosą, mężczyzna, dom.
B. wesoła kobieta z kosą, mężczyzna, ogród.
C. zrozpaczona kobieta z kosą, mężczyzna.
D. kobieta z kosą, mężczyzna.

Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 4

2013-02-18 12:52:24

KLASA TRZECIA LICEUM

|

1

TEKST I
O władzy
Były brytyjski kanclerz, gdy go w telewizji zapytano, czy chciałby być premierem, powiedział z niejakim zdziwieniem:
„Przecież każdy chciałby być premierem”. To mnie z kolei zdziwiło, ponieważ wcale nie sądzę, że każdy chciałby być
premierem; jest mnóstwo ludzi, którzy bynajmniej o takiej posadzie nie marzą – nie dlatego, że i tak nie mają szans,
że to „kwaśne winogrona”, ale dlatego, że uważaliby tę robotę z okropną: wielkie zawracanie głowy, ciężka odpowiedzialność(…). W najszerszym znaczeniu „władzą” nazywamy wszystko, co pozwala nam wpływać na nasze otoczenie –
naturalne czy ludzkie – w pożądanym kierunku. (…) Co więcej, nawet zachowania altruistyczne przy pewnym wysiłku
mogą być tak tłumaczone: jeżeli czynimy dobro innym ludziom, to po to, żeby sprawować nadzór nad ich życiem, to
znaczy, żeby sprawować nad nimi częściową władzę, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi tej naszej intencji. (…) Na
pewno każdy by chciał, żeby inni zachowywali się tak, jak on uważa za właściwe, to znaczy albo zgodnie z jego poczuciem sprawiedliwości, albo tak, żeby było dla niego korzystniej. Ale stąd nie wynika, że każdy chciałby być królem.(…)
Leszek Kołakowski, O władzy [w:] Mini-wykłady o maxi-sprawach, Wydawnictwo Znak, Krakow 2004

Polecenie 1.
Leszek Kołakowski, przytaczając na początku
anegdotę, uzmysławia nam,

A.
B.
C.
D.

Polecenie 2.
Wyrażenie „kwaśne winogrona” należy rozumieć
jako

jak banalnym tematem jest władza.
że każdy chce być premierem.
jak trudno jest zdobyć władzę.
jak wiele różnych opinii rodzi temat władzy.

A.
B.
C.
D.

biedę okupioną zbyt wielkim wysiłkiem.
produkt, który nie nadaje się do spożycia.
nagły awans społeczny.
luksus okupiony zbyt wielkim wysiłkiem.

TEKST II
O przemocy
Przemoc jest częścią kultury, nie zaś natury – nie mówimy bowiem, że jaskółka używa przemocy połykając komara
albo wilk, gdy sarnę zagryza. Nie mówimy tez na ogół, jeśli pominąć oszalałych obrońców zwierząt, że przemocą jest
ugotowanie krewetki. Słowo jest zastrzeżone dla stosunków między ludźmi i odnosi się do wszelkiego użycia siły albo
groźby siły po to, by zmusić innych ludzi do pewnego zachowania, jakieś czyny udaremnić czy po prostu dla własnej
przyjemności coś złego innym wyrządzić.(…) Niepodobna się obejść, w odróżnieniu usprawiedliwionej od nieusprawiedliwionej przemocy, bez oceny celów, o które chodzi. Tam, gdzie cel jest ponad wszelką wątpliwość godziwy i gdzie
- co bardzo ważne - nie ma innych sposobów walki, przemoc jest usprawiedliwiona, chociaż nie zawsze jest rozsądna.
W walce z okrutną tyranią nie sposób bez przemocy działać i również teologowie chrześcijańscy usprawiedliwiali
zabójstwo tyrana. Widzieliśmy w krajach totalitarnych skuteczną walkę bez przemocy. Tak, lecz było to w czasach,
gdy totalitaryzm był już znacznie osłabiony; kiedy był silny, pozbawiony wahań w okrucieństwie, walka taka była
bezskuteczna, reżym był w stanie każdy przejaw nieposłuszeństwa w zarodku zdławić(…).
Leszek Kołakowski, O przemocy [w:] Mini-wykłady o maxi-sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

TEKST III
La Fontaine, Wilk i jagnię
Racyja mocniejszego zawdy lepsza bywa.
Zaraz wam tego dowiodę.
Gdzie bieży krynica żywa,
Poszło jagniątko chlipać sobie wodę,
Wilk tam na czczo nadszedłszy, szukając napaści,
Rzekł do baraniego syna:
„I któż zaśmielił waści,
Że się ważysz mącić mój napitek?
Nie ujdzie ci bez kary tak bezecna wina”.
Baranek odpowiada drżąc z bojaźni wszytek:
„Ach, Panie Dobrodzieju, racz sądzić w tej sprawie
Łaskawie
Obacz, że niżej Ciebie, niżej stojąc zdroju,
Nie mogę mącić pańskiego napoju”.

„Cóż? Jeszcze mi zadajesz kłamstwo w żywe oczy!
Poczkaj no, języku smoczy!
I tak rok-eś mię zelżył paskudnymi słowy”.
„Cysiam jeszcze i na tom poprzysiąc gotowy,
Że mię przeszłego roku nie było na świecie”.
„Czy ty, czy twój brat, czy który krewny
Dość że tego jestem pewny,
Że wy mi honor szarpiecie;
Psy, pasterze i z waszą archandyją całą
Szczekacie na mnie, gdzie tylko możecie.
Muszę tedy wziąć zemstę okazałą”.
Po tej skończonej perorze,
Łapes jak swego i zębami porze.
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Polecenie 3.
Zapis wielkimi literami wyrazów: „Panie
Dobrodzieju” oraz „Ciebie” należy hipotetycznie
potraktować jako

A.
B.
C.
D.

błąd ortograﬁczny.
przejaw pewności siebie jagnięcia.
regułę ortograﬁczną.
wyraz respektu słabszego przed silniejszym.

Polecenie 4.
Narrator w powyższej bajce

A.
B.
C.
D.

nie komentuje wydarzeń.
nie zajmuje stanowiska w dyskusji.
nie ocenia sytuacji z moralnego punktu
widzenia.
komentuje wydarzenia także z moralnego
punktu widzenia.

Polecenie 5.
Odczytując bajkę tylko na poziomie dosłownym,
możemy powiedzieć, że czyn wilka był (odwołaj się
do tekstu III)

A. okrutną zbrodnią.
B. przypadkiem.
C. sadystycznym aktem przemocy.
D. działaniem podyktowanym prawem naturalnym.
Polecenie 6.
Wskaż zdanie fałszywe (odwołaj się także do tekstu
III). Jeżeli potraktujemy wilka jako tyrana, a jagnię
jako obywatela, to ewentualny bunt jagnięcia jest
A. nieuzasadniony i bezsensowny.
B. nieuzasadniony i lekkomyślny.
C. uzasadniony, ale zbędny.
D. uzasadniony, chociaż nierozsądny.

TEKST IV
Herbert Zbigniew, Tren Fortynbrasa
Dla M.C.

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę
jak mężczyzna z mężczyzną
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno
Osobno głowa
I nogi rycerza w miękkich pantoﬂach
Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk
kir wleczony po bruku hełmy podkute buty konie artyleryjskie
werbel werbel wiem nic pięknego
to będą moje manewry przed objęciem władzy
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę
Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką
Polecenie 7.
Wypowiedź podmiotu lirycznego utrzymana jest
w tonie

A.
B.
C.
D.

patetycznym.
pochwalnym.
przyjacielskim.
ironicznym.

żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery
łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie
umiałeś
Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało
i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie
wybrałeś część łatwiejszą efektywny sztych
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara
Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków
muszę także obmyślić lepszy system więzień
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem
Odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się
Gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy
To co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii
Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach
A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę
Polecenie 8.
Kontrastowe zestawienie „męskiej rozmowy”
z „rycerzem bez szpady, w miękkich pantoﬂach”
podkreśla

A.
B.
C.
D.

pogardę dla Hamleta.
ironiczny stosunek Fortynbrasa do Hamleta.
drwinę z Hamleta.
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 2

2013-02-18 12:52:24

KLASA TRZECIA LICEUM
Polecenie 9.
Komentarz podmiotu lirycznego do pogrzebu
Hamleta należy interpretować jako

A.
B.
C.
D.

|
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Polecenie 10.
Ukazane w wierszu dwa różne wizerunki władców
symbolizują dialog

rezygnację z rządów Fortynbrasa.
godne pożegnanie Hamleta.
zapowiedź rządów demokratycznych.
zapowiedź rządów „silnej ręki”.

A.
B.
C.
D.

idealizmu z racjonalizmem.
etycznego radykalizmu z konformizmem.
„kryształowych pojęć” z „gliną ludzką”.
wszystkie odpowiedzi są poprawne.

TEKST V
*Hamlet polski. Portret Aleksandra Wielopolskiego – obraz
olejny Jacka Malczewskiego z 1903, przedstawia w sposób
alegoryczny postać Aleksandra Wielopolskiego i dwie różne
wizje losów narodu polskiego
Polecenie 11.
Wskaż podpunkt z nieprawdziwym opisem obrazu..

A. W centralnym miejscu kompozycji stoi Hamlet
w towarzystwie dwóch kobiet, które są alegorią dwóch
różnych wizji losów ojczyzny. Znajdująca się po prawej
stronie kobieta ma ręce skute kajdanami, a jej twarz
przybiera wyraz radości.
B. Kobieta po prawej stronie uosabia Polskę zniewoloną, doświadczoną przez los.
C. Po lewej stronie znajduje się młoda dziewczyna, ukazana w chwili zrywania okowów. Jest pełna energii.
Symbolizuje „młodą Polskę” – zdolną do czynu.
D. W centralnym miejscu kompozycji stoi Hamlet w towarzystwie dwóch kobiet, które są alegorią dwóch
różnych wizji losów ojczyzny. Znajdująca się po prawej stronie kobieta ma ręce skute kajdanami, a jej
twarz przybiera wyraz przygnębienia i zwątpienia.

TEKST VI
Sławomir Mrożek, Tango (fragmenty)
ARTUR Trzeba tylko być silnym i zdecydowanym. Ja jestem silny. Spójrzcie na mnie, jam jest koroną waszych marzeń!
Wuju, będzie porządek! Ojcze, ty zawsze się buntowałeś, ale twój bunt prowadził tylko do chaosu, aż sam siebie strawił. A spójrz na mnie! Czy władza nie jest także buntem? Buntem w formie porządku, buntem góry przeciwko dołom,
wyższości przeciwko niższości? Szczyt potrzebuje niziny, nizina szczytu, aby nie przestały być sobą. (…) Wszystko jest
we mnie, tu! (uderza się w pierś. Zebrani patrzą na niego z przerażeniem)
EUGENIUSZ A więc do tego już doszło?
STOMIL E tam, nie ma się czym przejmować. To tylko szczeniackie zabawy. Słowa, słowa, słowa. Jaką on ma władzę
nad nami?
EUGENIUSZ Słusznie. Na czym on opiera to swoje gadanie? Łączą nas tylko więzy krwi, a nie jakaś abstrakcja. Nic
nam nie może zrobić.
ARTUR Mogę was zabić.
Stomil (unosząc się z fotela i opadając z powrotem) Zabraniam ci… wszystko ma swoje granice!
ARTUR Granice można przekroczyć. Czyście mnie tego nie uczyli? Władza nad życiem i śmiercią, co może dać mi
większe panowanie? Odkrycie proste i genialne.[...] Edek, ty mój posępny aniele boskiej abstrakcji, czy jesteś gotowy?
EDEK Gotowy, szefku.
ARTUR No to bierz go!
EUGENIUSZ (cofając się ku wyjściu) Co chcesz zrobić?
ARTUR Na początek rozwalimy wujcia. [...]
EUGENIUSZ (uciekając) Szaleniec, zbrodniarz!
ARTUR (wstaje z krzesła i wznosi rękę) Nie! Tylko człowiek, który się nie cofa przed jedyną możliwością. Jestem
czysty jak sama natura. Czuję się wolny! Wolny!
(…) (Edek zakrada się do niego od tyłu, wyjmuje z zanadrza rewolwer i kolbą z rozmachem uderza Artura
w kark. Artur osuwa się na kolana)[...]
ARTUR (osuwając się na podłogę, dobitnie) Ja chciałem! Ja chciałem! (pauza)
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ALA (wstając z klęczek, mówi rzeczowo) Nie żyje.
EUGENIUSZ Może to i lepiej dla niego. O mało co nie został wujobójcą.
STOMIL Wybaczcie mu, bo nie był szczęśliwy.
EUGENIUSZ (wielkodusznie) Nie chowam do niego urazy. I tak nic mi już nie zrobi.(…)
EDEK Myślał dobrze, tylko był za nerwowy. Taki się nie uchowa. (Pozostali odwracają się
ku niemu.)
STOMIL Milcz, kanalio, i opuść ten dom. Ciesz się, że nie żądamy od ciebie rachunku.
EDEK A dlaczego miałbym teraz sobie pójść? Powtarzam: on myślał dobrze. Ja tu zostanę.
STOMIL Po co?
EDEK Teraz moja kolej. Wy będziecie mnie słuchać.
STOMIL My? Ciebie?
EDEK A dlaczegóż by nie? Widzieliście, jaki mam cios. Ale nie bójcie się, byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię, a będzie wam ze mną dobrze, zobaczycie. Ja jestem swój chłop. I pożartować mogę, i zabawić się lubię.
Tylko posłuch musi być.
EUGENIUSZ Ładnieśmy wpadli.
EDEK Panie Genek, co to za niegrzeczna mowa? Lepiej zdejm mi pan buty...
EUGENIUSZ Ulegam przemocy, ale w duszy będę nim gardził.
EDEK A gardźże sobie pan, tylko zdejmuj. No, ruszać się, raz-dwa! (Eugeniusz przyklęka i zdejmuje buty Edkowi) [...]
(Eugeniusz stoi nad Arturem, medytując. Edek wychodzi i zaraz wraca, niosąc magnetofon. Kładzie aparat
na stole i uruchamia. Rozlega się, od razu bardzo ostro i głośno, tango La Cumparsita, koniecznie to,
a nie inne)
EDEK Panie Geniu, zatańczymy sobie?
EUGENIUSZ Z panem... A wie pan, że nawet i zatańczę.(…)
C.

Polecenie 12.
Postawa Eugeniusz jest symbolem

A.
B.
C.
D.

nonkonformizmu.
obiektywizmu.
oportunizmu.
konformizmu.

D.

Polecenie 13.
Na podstawie zestawienia dwóch zdarzeń: śmierć
Artura – przejęcie władzy przez Edka możemy
sformułować tezę, według której

A.
B.

„Tango” jest dramatem o zwycięstwie dobra
nad złem.
„Tango” jest dramatem o zwycięstwie siły
duchowej nad ﬁzyczną.

„Tango” jest dramatem o poszanowaniu
jednostki.
„Tango” jest dramatem o braku poszanowania
jednostki i zwycięstwie władzy
opartej na prymitywnej sile.

Polecenie 14.
Słowa Artura: „Granice można przekroczyć.” lub
Edka: „Taki się nie uchowa.”;
„Tylko posłuch musi być.” są wyrazem m.in.

A.
B.
C.
D.

odrzucenia tradycyjnych wartości moralnych.
wulgaryzacji świata.
hołdowania przemocy.
Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

TEKST VII
Lucyna Krzemieniecka, O wielkim Stalinie
Józef Stalin – już to imię znacie.
Ludowej Polski – wielki przyjaciel.
Jego armia, jego wola wzniosła
Krwi oﬁarą wolność nam przyniosła.
W pierwszych latach, gdy nam zabrakło zboża,
Stalin spichrze radzieckie otworzył,
Słał transporty surowca i maszyn,
Żeby przemysł ruszył w kraju naszym.

Polecenie 15.
Jeżeli dzisiaj ujęlibyśmy w cudzysłowy następujące
wyrazy z powyższego wiersza: „przyjaciel”,
„wolność”, „szczęście”, „ufnością”, to

A.
B.
C.
D.

obniżylibyśmy wartość poetycką tekstu.
wymowa wiersza nie byłaby zgodna z prawdą
historyczną.
naruszylibyśmy układ rymów w wierszu.
wymowa wiersza nabrałaby w pewnym stopniu
prawdy historycznej.

W Polsce szkoły i fabryki rosną,
Rośnie szczęście i socjalizm rośnie.
Imię wodza pokoju – Stalina –
Ludzie nasi powtarzają z ufnością.

Ogólnopolski Sprawdzian Czytania ze Zrozumieniem „Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem”
Testy.indb 4

2013-02-18 12:52:24

