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Tekst do zadań 1–3 

Walery Pisarek 

SŁOWA MIĘDZY LUDŹMI 

Najsłabsi jesteśmy w liczeniu, ale to chyba nie tylko nasza wina. Liczyć po polsku jest rzeczywiście trudniej 

niż w wielu innych językach. Pokażcie mi inny język, w którym określenie liczby dwa tak zmienia swą 

formę w zależności od tego, co jest liczone. Jeżeli widzimy studentów, są to dwaj studenci albo dwóch 

studentów, albo dwu studentów. Jeżeli są to studentki, mówimy: dwie; jeżeli są to psy lub krzesła, mówimy: 

dwa. Nie koniec na tym. Jeżeli idzie student ze studentką, jest ich dwoje (tak samo jak dzieci). Anglikom 

cierpnie skóra, kiedy im się opowiada o tych osobliwościach polskiej składni. Polak uśmiecha się z 

wyższością. Wydaje mu się, że dla niego to kaszka z mleczkiem, że bądź co bądź do dwóch to liczyć potrafi 

każdy. Tymczasem obserwacja tego, jak sami Polacy niekiedy mówią i piszą, dowodzi, że nawet liczenie do 

dwóch może sprawiać kłopoty. Zaczynają się one wtedy, kiedy zaczynamy opowiadać o liczonych osobach, 

zwierzętach i przedmiotach. 
Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004. 

 

Zadanie 1 

Trzecie zdanie autor rozpoczyna zwrotem „pokażcie mi”. Jaką funkcję pełni on w tekście? 

A. Jest tylko językowym ozdobnikiem. 

B. Ułatwia nawiązanie kontaktu z czytelnikiem. 

C. Sygnalizuje niechęć autora do osób niepotrafiących liczyć. 

D. Służy przedstawieniu poglądów autora. 

 
Zadanie 2 

W tekście SŁOWA MIĘDZY LUDŹMI metafora „kaszka z mleczkiem” oznacza 

A. potrawę dla dzieci. 

B. sprawę nieważną. 

C. bardzo łatwe zadanie. 

D. trudny problem. 

 
Zadanie 3 

W poniższym zdaniu użyto niewłaściwego typu liczebnika. Zapisz to zdanie poprawnie i podaj nazwę 

właściwego typu liczebnika. 

W klasie jest dziewiętnaście dzieci. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
poprawione zdanie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nazwa typu liczebnika 

 

Zadanie 4 

TWIERDZA 

Czy można włamać się do Alcatraz? Potrzeba jest zaś paląca, bo na wyspie-więzieniu zwanej niegdyś 

twierdzą zainstalował się wraz z załogą, zakładnikami oraz rakietami uzbrojonymi w ładunki biochemiczne 

generał Francis Hummel. Szaleniec grozi zatruciem całego San Francisco, jeśli jego wygórowane żądania 

nie zostaną spełnione. Skoro zaś rząd z terrorystami nie negocjuje, do akcji rusza Stanley Goodspeed. 

Jednak by jajogłowy mógł choćby zbliżyć się do rakiet, potrzebny mu będzie przewodnik. Wybór pada na 

byłego brytyjskiego szpiega, niegdyś więźnia Alcatraz i jedynego człowieka, któremu rzekomo udało się 

stamtąd zwiać, Johna Patricka Massona. Rozbuchana akcja, inteligentne poczucie humoru i para znakomicie 

dobranych bohaterów. Hollywoodzka rozrywka pierwszej klasy – nic dziwnego, skoro film podpisał spec od 

podobnego kina Michael Bay. Nawet Nicolas Cage wyjątkowo daje radę przekonać widzów o szczerości 

intencji swojego bohatera i nie nadużywa efektu oczu zmęczonego życiem jamnika. 
Dziennik, 15.01.2010. 

 

W tabeli zapisano sześć zdań odnoszących się do tekstu TWIERDZA. Podkreśl TAK, jeśli 



zdanie jest zgodne z tekstem, lub NIE, jeśli jest niezgodne. 

Wyrażenie potrzeba paląca w drugim zdaniu tekstu oznacza potrzebę pozorną. TAK NIE 

Zwrot zainstalował się w drugim zdaniu tekstu można uznać za sformułowanie potoczne.   

Trzecie zdanie tekstu zawiera opinię dzięki obecności w nim wyrazów szaleniec i 

wygórowane. 

  

Autor tekstu uważa Nicolasa Cage’a za bardzo dobrego aktora.    

Część tekstu poświęcona ocenie filmu zaczyna się od słowa rozbuchana.    

Tekst TWIERDZA jest recenzją.    

 

Tekst do zadań 5–12 

 

Leszek Kołakowski 

O SŁAWNYM CZŁOWIEKU 

Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem. Ale nie po prostu sławnym – chciał być kimś największym 

na świecie. Po namyśle jednak doszedł do przekonania, że nie można być największym we wszystkim 

jednocześnie i że trzeba sobie wybrać jakiś rodzaj zajęcia albo umiejętności, w których zdobędzie się 

mistrzostwo. [...] 

Zaczął rozmyślać nad rodzajem czynności, którą mógłby wykonywać lepiej niż wszyscy inni ludzie na 

świecie. W związku z tym badał swoje uzdolnienia. Miał zawsze dużo plam na ubraniu, bo był brudasem i 

pomyślał sobie, że może na tym polu coś zyska; postanowił zostać największym plamiarzem świata i robić 

na ubraniu tyle plam, że nikt go nie mógł prześcignąć. Udało mu się to istotnie, ale sława jego była 

krótkotrwała. Wyćwiczył się również w szybkim nawlekaniu nitki na igłę i chciał zasłynąć jako najlepszy 

nawlekacz nitek na igły. 

Potem nauczył się szybko zaścielać łóżko i liczył na to, że będzie największym słaczem łóżek. Później 

jeszcze przyszła kariera najlepszego wyciągacza korków z butelek, najlepszego wydzieracza kartek z 

nowych książek, najwybitniejszego łamacza zapałek i najznakomitszego wyciskacza pasty do zębów z 

tubki. Był jeszcze najlepszym zapalaczem świec, największym rozbijaczem talerzy i najlepszym 

zapinaczem guzików przy kamizelkach. Osiągnąwszy tyle różnych wybitnych umiejętności, Tat uznał, że 

dzieje mu się wielka niesprawiedliwość, bo w tylu rzeczach jest już największy na świecie, a mimo to sława 

jego była bardzo niewielka. 
Leszek Kołakowski, 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, Warszawa 1990. 

 

Zadanie 5 

Tatowi nie udało się zyskać wielkiej sławy, ponieważ 

A. wprawdzie bardzo jej pragnął, ale za mało ćwiczył. 

B. za bardzo mu zależało na osiągnięciu mistrzostwa. 

C. osiągnął mistrzostwo w czynnościach banalnych. 

D. zbyt szybko zwątpił w swoje możliwości. 
 

Zadanie 6 

Uzupełnij zdanie przymiotnikiem z ramki. 

Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem. Wynika z tego, że był . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wybitny   pojętny    zaradny    ambitny    zdolny    sprytny 
 

Zadanie 7 

Uzasadnij pogląd, że w tekście O SŁAWNYM CZŁOWIEKU mamy do czynienia z zabawą słowotwórczą. 
 

Zadanie 8 

W podanych wyrazach podkreśl formanty. Napisz, jakie znaczenie ogólne nadają one wyrazom. 

                            nawlekacz             zapalacz 
 

Tekst do zadań 9–12 

Jan Twardowski 

W KLASIE 

Ryczą w klasie dokazują 

najgrzeczniejszych kotem szczują 

ryczą biją się po łapie 

chcą położyć się na mapie 



na przyrodzie lepsza draka 

wypchanego szczypią ptaka 

nogi skrzeczą skrzypią ławki 

kogoś biorą za nogawki 

piszczą wyją głośno chrapią 

książkę do religii drapią 

Nagle sfrunął anioł biały 

mówi – lubię te kawały 
Jan Twardowski, Miłość miłości szuka, Warszawa 1999. 

 

Zadanie 9 

Kto w wierszu W KLASIE wyraża przychylną opinię? 
 

Zadanie 10 

Anioł nie skrytykował tego, co zobaczył w klasie, ponieważ 

A. bał się, że sam dostanie w skórę. 

B. ucieszył się, że dzieci mają dużo energii. 

C. miał inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. 

D. i tak nikt by nie zareagował na jego karcenie. 
 

Zadanie 11 

Jaką funkcję pełnią czasowniki występujące w wierszu? 

A. Dynamizują opisaną sytuację. 

B. Spowalniają tempo opowieści. 

C. Mają zdezorientować czytelnika. 

D. Opisują szczegóły wyglądu klasy. 
 

Zadanie 12 

Wypowiedź anioła: „lubię te kawały” jest 

A. zapowiedzią kolejnych dowcipów anioła. 

B. wypowiedzią niezwiązaną z sytuacją. 

C. zaskakującą puentą. 

D. charakterystyką dzieci. 
 

Teksty do zadań 13–15 

*Jan Kochanowski 

NA MŁODOŚĆ 

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. 

NA STAROŚĆ 

Biedna starości, wszyscy cię żądamy, 

A kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy. 
Jan Kochanowski, Poezje,Warszawa 1979. 

 

Zadanie 13 

Według Kochanowskiego skłonność do zabawy jest u młodych ludzi cechą 

A. rzadką.       B. typową.     C. naganną.          D. zaskakującą. 
 

Zadanie 14 

Które przysłowie wyraża podobną myśl jak fraszka NA STAROŚĆ? 

A. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. 

B. Przysłowie to stare: We wszystkim znaj miarę. 

C. Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. 

D. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. 
 

Zadanie 15 

Które zdanie informuje o cechach gatunkowych fraszek NA MŁODOŚĆ i NA STAROŚĆ? 

A. Są zwięzłe i dowcipne. 



B. Mają formę zdań wielokrotnie złożonych. 

C. Odnoszą się do życia człowieka. 

D. Zostały napisane przez Jana Kochanowskiego. 
 

Tekst do zadań 16–19 

*Ignacy Krasicki 

FILOZOF I CHŁOP 

Wielki jeden filozof, co wszystko posiadał, 

Co bardzo wiele myślał, więcej jeszcze gadał, 

Dowiedział się o drugim, który na wsi mieszkał, 

Nie omieszkał 

I kolegę odwiedzić, 

I od niego się dowiedzieć, 

Co umiał i skąd była ta jego nauka. 

Znalazł chłopa nieuka, 

Bo i czytać nie umiał, a więc książek nie miał. 

Oniemiał. 

A chłop w śmiech: „Moje księgi – rzekł – wszystkie na dworze: 

Wół, co orze, 

Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości, 

Pszczoła pilności, 

Koń, jak być zręcznym, 

Pies, jak wiernym i wdzięcznym, 

A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy, 

Jak lepiej milczyć niźli gadać nic do rzeczy”. 
Ignacy Krasicki, Bajki, Wrocław 1989. 

 

Zadanie 16 

Użyte na początku określenie „wielki filozof” to w kontekście całej bajki wyraz 

A. drwiny.            B. podziwu.           C. pobłażania.           D. zaskoczenia. 
 

Zadanie 17 

Filozof oniemiał, gdy zobaczył „kolegę”, ponieważ odkrył, że 

A. ma on dużą wiedzę. 

B. nie potrafi czytać. 

C. uczył się od zwierząt. 

D. żyje w biedzie. 
 

Zadanie 18 

Jakie pouczenie wynika z bajki FILOZOF I CHŁOP? 

A. Filozofowie nie znają się na przyrodzie. 

B. Gwarancją mądrości jest wykształcenie. 

C. Żeby być filozofem, trzeba dużo czytać. 

D. Mądrość nie musi pochodzić z książek. 
 

Zadanie 19 

Cechą gatunkową bajki FILOZOF I CHŁOP jest to, że 

A. składa się z wersów o różnej długości. 

B. opowiada o spotkaniu filozofa z chłopem. 

C. została napisana przez Ignacego Krasickiego. 

D. jest żartobliwą refleksją nad ludzkimi wadami. 
 

Tekst do zadań 20–21 

Jan Sztaudynger 

ŻONA DO MĘŻA 

Jeśli nie chcesz mojej zguby, 

Daj mi banknot, ale gruby. 
Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Kraków 2007. 



 

Zadanie 20 

Fraszka ŻONA DO MĘŻA jest inspirowana słowami wypowiedzianymi przez postać 

A. z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. 

B. z Romea i Julii Williama Szekspira. 

C. z Dziadów cz. II Adama Mickiewicza. 

D. z Zemsty Aleksandra Fredry. 
 

Zadanie 21 

W utworze oryginalnym zdanie ma postać: Jeśli nie chcesz mojej zguby, 

A. nie zostawiaj mnie, o luby. 

B. krrrokodyla daj mi, luby. 

C. kochaj mnie na zawsze, luby. 

D. smoka zabij dla mnie, luby. 
 

Tekst do zadań 22–28 

Adam Mickiewicz, *Dziady cz. II 

WSTĘP POETY 

Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i 

Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim 

zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył Koźlarz, Huslar, 

Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz). 

W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić zwyczaj 

połączony z zabobonnymi praktykami i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci D z i a d y 

tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. 

Zastawia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywołują się dusze 

nieboszczyków. Godne uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom 

pogańskim, a w dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na Wschodzie i dotąd po wyspach 

Nowego Świata. D z i a d y nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z 

wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. 

Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyscowym. 

Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdyś silnie do 

mojej imaginacji; słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub 

przestrogami [...]. 
Adam Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1996. 

 

Zadanie 22 

W tekście WSTĘP POETY sformułowanie „w teraźniejszych czasach” oznacza wiek 

A. XVII.              B. XIX.              C. XX.            D. XXI. 
 

Zadanie 23 

Obrzęd dziadów odprawiano przede wszystkim po to, aby 

A. pomóc duszom, które pokutują w czyśćcu. 

B. przypomnieć o zmarłych przodkach. 

C. uzyskać informacje o losie duszy po śmierci. 

D. oddać hołd tym, którzy odeszli. 
 

Zadanie 24 

Z tekstu WSTĘP POETY wynika, że Adama Mickiewicza zainspirowały do napisania Dziadów cz. II 

A. mity antyczne. 

B. przypowieści biblijne. 

C. kroniki parafialne. 

D. opowieści ludowe. 
 

Zadanie 25 

Które słowo z pierwszego akapitu tekstu WSTĘP POETY jest dziś używane w innym znaczeniu? 

A. przodek           B. pamiątka             C. nazwisko           D. uczta 
 



Zadanie 26 

W Dziadach cz. II jeden z duchów przybyłych na obrzęd wypowiada słowa: Kto nie doznał goryczy ni razu, 

/ Ten nie dozna słodyczy w niebie. Słowa te oznaczają, że każdy człowiek powinien doświadczyć w życiu 

A. miłości.         B. cierpienia.           C. rozkoszy.           D. współczucia. 

 
Zadanie 27 

Na rysunku podano nazwy trzech zjaw z Dziadów cz. II oraz informacje o ich ziemskich przewinieniach i o 

tym, czego pragną po śmierci. Połącz kreskami nazwy zjaw z odpowiednimi informacjami. 

                                  wzgardzenie miłością               beztroskie życie               okrucieństwo 

                                             

                                              Aniołki                                Widmo                     Dziewczyna 

 

                                  dwa ziarnka pszenicy           dwa ziarnka gorczycy       dotknięcie ziemi 
 

Zadanie 28 

Której ze zjaw z Dziadów cz. II nigdy nie uda się odkupić ziemskich win? 
 

Teksty do zadań 29–33 

*Henryk Sienkiewicz 

KRZYŻACY 

Już serca w obu wojskach biły jak młoty, ale trąby nie dawały jeszcze znaku do boju. Nastała cięższa może 

od samej bitwy chwila oczekiwania. Na polu między Niemcami a armią królewską wznosiło się od strony 

Tannenberga kilka odwiecznych dębów, na które powłazili chłopi miejscowi, aby patrzeć na zapasy tych 

wojsk tak olbrzymich, jakich od niepamiętnych czasów świat nie widział. Lecz prócz tej jednej kępy całe to 

pole było puste, szare, przeraźliwe, do obumarłego stepu podobne. Chodził tylko po nim wiatr, a nad nim 

unosiła się cicho śmierć. Oczy rycerzy zwracały się mimo woli na tę złowrogą, milczącą równinę. 

Przelatujące po niebie chmury przesłaniały od czasu do czasu słońce, a wówczas padał na nią mrok 

śmiertelny. Wtem wstał wicher. Zaszumiał w lesie, oberwał tysiące liści, wpadł na pole, chwycił suche 

źdźbła traw, wzbił tumany kurzawy i poniósł je w oczy wojsk krzyżackich. W tej również chwili wstrząsnął 

powietrzem przeraźliwy głos rogów, krzywuł, piszczałek, i całe skrzydło litewskie zerwało się na kształt 

niezmiernego stada ptactwa do lotu. Poszli od razu wedle zwyczaju w skok. Konie, wyciągnąwszy szyje i 

potuliwszy uszy, rwały ze wszystkich sił przed siebie; jeźdźcy, wymachując mieczami i sulicami, lecieli z 

krzykiem okropnym przeciw lewemu skrzydłu Krzyżaków. 
Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Warszawa 1990. 

 

QUO VADIS 

Wszystkie piersi przestały oddychać. W amfiteatrze można było usłyszeć przelatującą muchę. Ludzie nie 

chcieli wierzyć własnym oczom. Jak Rzym Rzymem, nie widziano nic podobnego. Lig trzymał dzikie 

zwierzę za rogi. Stopy jego zaryły się wyżej kostek w piasek, grzbiet wygiął mu się jak łuk napięty, głowa 

schowała się między barki, na ramionach muskuły wystąpiły tak, iż skóra niemal pękała pod ich parciem, 

lecz osadził byka na miejscu. I człowiek, i zwierz trwali w takiej nieruchomości, iż patrzącym zdawało się, 

że widzą jakiś obraz przedstawiający czyny Herkulesa lub Tezeusza lub grupę wykutą z kamienia. Ale w 

tym pozornym spokoju znać było straszliwe natężenie dwóch zmagających się ze sobą sił. Tur zarył się 

również, jak człowiek, nogami w piasek, a ciemne, kosmate jego ciało skurczyło się tak, iż wydawał się do 

olbrzymiej kuli podobny. Kto pierwej się wyczerpie, kto pierwszy padnie, oto było pytanie, które dla tych 

rozmiłowanych w walkach widzów miało w tej chwili więcej znaczenia niż ich los własny, niż cały Rzym i 

jego panowanie nad światem. Sam cezar wstał także. W amfiteatrze można było widzieć ludzi, którzy 

podniósłszy ręce zostali w tej postawie. Innym pot oblał czoła, jakby sami zmagali się ze zwierzęciem. W 

cyrku słychać było tylko syczenie płomieni w lampach i szelest węgiełków opadających z pochodni. Głosy 

zamarły widzom w ustach, serca natomiast biły w piersiach, jakby je chciały rozsadzić. Wszystkim wydało 

się, że walka trwa wieki. 

A człowiek i zwierz stali ciągle w okropnym wysileniu, rzekłbyś, wkopani w ziemię. 
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1990. 

 

POTOP 

Tymczasem szlachta zatoczyła w milczeniu krąg naokół rycerzy; wszyscy podnieśli zapalone drzazgi w 

górę, za nimi zmieścili się inni, ciekawi i niespokojni; w środku przeciwnicy mierzyli się oczyma. Cisza 



uczyniła się okrutna, jeno węgielki spalone obsuwały się z szelestem na ziemię. Pan Wołodyjowski wesół 

był jak szczygieł w pogodny ranek. 

– Zaczynaj waść! – rzekł Kmicic. 

Pierwszy szczęk ozwał się echem w sercach wszystkich patrzących; pan Wołodyjowski przyciął jakby z 

niechcenia, pan Kmicic odbił i przyciął z kolei, pan Wołodyjowski znów odbił. Suchy szczęk stawał się 

coraz szybszy. Wszyscy dech wstrzymali. Kmicic atakował z furią, pan Wołodyjowski zaś lewą rękę w tył 

założył i stał spokojnie, niedbale czyniąc ruchy bardzo małe, prawie nieznaczne; zdawało się, że chciał 

siebie tylko osłonić, a zarazem oszczędzić przeciwnika – czasem cofnął się o mały krok w tył, czasem 

postąpił naprzód – widocznie badał biegłość Kmicica. Tamten rozgrzewał się, ten był chłodny jak mistrz 

probujący ucznia i coraz spokojniejszy. 
Henryk Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1991. 

 

Zadanie 29 

W przytoczonych fragmentach powieści Sienkiewicz, opisując pole walki, zwraca uwagę na panującą na 

początku ciszę. Czemu służy ten zabieg narracyjny? 

A. Budowaniu napięcia. 

B. Przyspieszeniu akcji. 

C. Prezentowaniu bohaterów. 

D. Zmniejszeniu grozy. 
 

Zadanie 30 

W jaki sposób Sienkiewicz we wszystkich fragmentach powieści przybliża czytelnikowi atmosferę miejsca 

zdarzeń? 

A. Wprowadza rozbudowane opisy przeżyć wewnętrznych. 

B. Zestawia walczących, których siły są nierówne. 

C. Pokazuje potężną siłę fizyczną walczących. 

D. Zwraca uwagę na widownię i jej reakcje. 
 

Zadanie 31 

Które postacie zostały skontrastowane? 

A. Krzyżacy i armia królewska. 

B. Lig i tur. 

C. Kmicic i Wołodyjowski. 

D. Żadne. 
 

Zadanie 32 

Powieści historyczne charakteryzują się tym, że ich fabuła 

A. odtwarza wydarzenia z życia autentycznych postaci współczesnych i historycznych. 

B. umieszczona jest w epoce będącej dla autora zamkniętym okresem dziejów. 

C. osnuta jest na podstawie prawdziwych zdarzeń z życia autora. 

D. obfituje w niezwykłe zdarzenia i niespodziewane zwroty akcji. 
 

Zadanie 33 

Powieści Henryka Sienkiewicza mają wielu miłośników, ale zdarzają się też tacy, którzy tych powieści nie 

lubią. Które stanowisko jest Ci bliższe? Napisz rozprawkę. Odwołaj się do przeczytanej przez Ciebie w 

całości powieści historycznej Sienkiewicza. 
 

Zadanie 34 

*Zemsta Aleksandra Fredry kończy się deklaracją zgody. Rozważ, jak trwała będzie ta zgoda. Wykorzystaj 

podany fragment, znajomość całego dramatu i własne doświadczenie. 
Akt IV. Scena trzynasta 

Ciż sami, Podstolina 

Podstolina 

Mamże wierzyć, co się dzieje! 

Wacław z Klarą… 

Rejent na stronie 

Oszaleję! 

Podstolina 



Tak jest, wierzę – już się stało. 

Więc wam powiem – i niemało: 

Chciałam za mąż pójść czym prędzej, 

By nie zostać całkiem w nędzy. 

Ów majątek zapisany – 

Na czas tylko był mi dany, 

A w istotnym wiecznym darze 

Dziś przypada szczęsnej Klarze. 

Rejent na stronie 

Dwa majątki – kąsek gładki. 

Coś stryjowi żal tej gratki. 

Cześnik na stronie 

Zamieniał stryjek 

Za siekierkę kijek. 

Podstolina 

Ale przez to dziś nie tracę – 

U Rejenta sto tysięcy... 

Klara 

Nie – ja z mego te zapłacę. 

Podstolina przechodzi na prawą stronę. 

Klara do Rejenta 

Nie opieraj się już więcej, 

Swego gniewu zwalcz ostatki, 

Pobłogosław twoje dziatki. 

Klęka z Wacławem, któremu podaje prawą rękę. 

Rejent 

Niech się dzieje wola Nieba, 

Z nią się zawsze zgadzać trzeba. 

Daje krzyżyk i podnosi klęczących. 

[...] 

Cześnik 

Niechże będzie dziś wesele 

Równie w sercach, jak i w dziele. 

Podając rękę Rejentowi 

Mocium panie, z nami zgoda. 

Rejent przyjmuje rękę z niskim ukłonem. 

Wszyscy 

Zgoda! zgoda! 

Wacław wstąpiwszy na środek, tak że Klara po jego prawej, podaje  

rękę Cześnikowi, on zaś ojcu po lewej, i posuwając się na przód sceny 

Wacław 

Tak jest – zgoda, 

A Bóg wtedy rękę poda. 
Aleksander Fredro, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. VI, Warszawa 1956. 

 


