
ZADANIA Z IBE październik 2011 

 

1. "Pij mleko!" - czytanie tekstu nieliterackiego 
 

 Źródło: plakat wykorzystywany w kampanii Pij mleko! Będziesz wielki - prozdrowotnej kampanii społecznej 

prowadzonej od 2003 roku jako element długofalowego programu Marketing dla Przyszłości realizowanego przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Reklamy IAA; nadawca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce, wykonawca: Communication Unlimited, 
 

Zadanie 1 Wykorzystany na plakacie slogan reklamowy oparty jest na wieloznaczności przymiotnika wielki. 

Napisz dwa zdania z tym przymiotnikiem użytym w różnych znaczeniach. 

 

Zadanie 2 Gest sportowca na plakacie oznacza „ja”, „ty”, „my”, „oni”. 

 

Zadanie 3 Czy przymiotnik wielki na tym plakacie można zastąpić przymiotnikiem duży? Uzasadnij 

odpowiedź. 

 

Zadanie 4 Fragment tekstu reklamowego ma cechy stylu naukowego. Co o tym świadczy? 

A. Obecność elementów oceniających. 

B. Występowanie specjalistycznych terminów. 

C. Subiektywne przedstawienie problemu. 

D. Nacechowanie emocjonalne niektórych zdań. 

 

Zadanie 5 Elementami stylu naukowego posłużono się, żeby 

A. uwiarygodnić przedstawione treści. 

B. nadać tekstowi żartobliwy charakter. 

C. zaskoczyć odbiorcę dowcipną grą językową. 

D. podkreślić znakomity smak mleka. 

 

Zadanie 6 Jeśli hasło Pij mleko! Będziesz Wielki wyrazimy jednym zdaniem złożonym, to posłużymy się 

w nim zdaniem podrzędnym 

A. przydawkowym. 

B. okolicznikowym miejsca. 

C. dopełnieniowym. 

D. okolicznikowym warunku. 

 

2.  R. Kapuściński, "Lapidarium III" - czytanie tekstu literackiego 
Capri 

Statki jeden za drugim dopływają do portu. Wysiadają kolejne wycieczki. Tworzy się tłum, procesja, która 

wyrusza z molo i wciska się w wąskie uliczki miasteczka. Cicha dotąd wyspa (jest rano) wypełnia się szybko 

gwarem. Ale nie z tego powodu, że turyści rozmawiają ze sobą, nie! Robi się głośno, ponieważ zaraz po 

wyjściu na ląd turyści wyjmują z kieszeni, z toreb, z teczek i plecaków słuchawki telefonów komórkowych i 

zaczynają rozmawiać z Lizboną i Genewą, z Filadelfią i Melbourne, triumfalnie informując, że oto właśnie 

wylądowali na Capri, że są na Capri, że widzą domy, góry i skały, ogrody i plantacje, słońce i morze, że czują 

się świetnie, że zaraz będą jedli obiad (albo – to po południu – że właśnie zjedli obiad), że kupili koszulkę z 

napisem „Capri”, że za trzy godziny (za dwie, za jedną, za kwadrans, za chwilę) odpłyną z Capri itd., itd. 

 

Zadanie 1 Podkreśl czasowniki, którymi można zastąpić orzeczenie w pierwszym zdaniu. 



dojeżdżają         docierają             powracają          zawijają               wchodzą 

 

Zadanie 2 Wypisz z tekstu rzeczownik, który jednocześnie informuje o uformowaniu i sposobie poruszania 

się licznie zgromadzonych ludzi. 

 

Zadanie 3 Turyści dzwonią do Lizbony, Genewy, Filadelfii, Melbourne. Jaka jest funkcja tego wyliczenia 

w kontekście tematów ich rozmów? 

 

Zadanie 4 Podkreśl wyraz, który powoduje, że przytoczone zdanie można uznać za komentarz. Na podstawie 

tego komentarza określ stosunek narratora do zachowania turystów. 

Turyści wyjmują z kieszeni, z toreb, z teczek i plecaków słuchawki telefonów komórkowych i zaczynają 

rozmawiać z Lizboną i Genewą, z Filadelfią i Melbourne, triumfalnie informując, że wylądowali na Capri. 

 

Zadanie 5 Podkreśleniu jakiej cechy turystów służy fragment zawierający liczne powtórzenia nazwy Capri? 

 A. Snobizmu. 

B. Głupoty. 

C. Niecierpliwości. 

D. Gadatliwości. 

 

Zadanie 6 Opisany w tekście sposób zwiedzania Capri przez turystów najlepiej określa słowo 

A. moda. 

B. rytuał. 

C. obrzęd. 

D. obyczaj. 

 

Zadanie 7 Po przeczytaniu tekstu Bartek powiedział, że turyści odmieniają nazwę Capri przez wszystkie 

przypadki. Ewa stwierdziła, że to niemożliwe. Kto ma rację? Może oboje? Uzasadnij odpowiedź. 

 

Zadanie 8 Które zdjęcie lepiej oddaje atmosferę Capri opisaną w tekście? Uzasadnij odpowiedź. 

   Zdjęcie A Źródło: Reuters, za The Telegraph (wydanie internetowe z dn. 20.07.2009), 

Thousands of people pack swimming pools and beaches in China to escape heatwave,  

 

  Zdjęcie B Źródło: Lisa Homewood, Casa Almendras, Coast of Moraira, 

 

3.  M. Musierowicz, "Język Trolli" - czytanie tekstu literackiego 
Język Trolli (fragmenty) 
Tamtego pamiętnego, ciepłego wtorku, we wrześniu, Józinek szedł do szkoły z najwyższą niechęcią. Wyższą 

o wiele niż zazwyczaj, jedyną pociechę stanowił fakt, że tego dnia już nie obowiązywał strój apelowy, 

złożony – tfu!, tfu! – z granatowych spodni z kancikami oraz białej koszuli z krawacikiem. Ubrany po ludzku 

(sprany podkoszulek i znoszone szorty) Józinek stanął w drzwiach swojej szkoły i za nic nie mógł zmusić  się 

do wejścia. Hall tego olbrzymiego gmachu, mieszczącego podstawówkę i gimnazjum, pomalowany był na 

kolor zwietrzałej musztardy z Dijon, a pachniał – rzecz ciekawa – także zwietrzałą musztardą z Dijon. Mętnie 

polśniewające ściany, obwieszone gablotkami i plakatami, a także papieroplastyką, tworzyły ponurą 

perspektywę, zamkniętą szybem klatki schodowej. 

(…) 



W tej szkole sporo czasu traciło się na wyczekiwanie pod drzwiami; nauczyciele nie przykładali się do swojej 

roboty, w przekonaniu, że za takie marne grosze nie warto kiwnąć nawet palcem. Józinek szczerze popierał 

ich stanowisko. Niech się nie przykładają. Nie lubił tylko tego wystawania – zawsze z nudów bolały go 

szczęki. 

Tego dnia jednak nie czekali długo. Już po dwunastu minutach od dzwonka na pustym korytarzu pojawiła się 

pani wicedyrektor Zajęczyk ze swoją kunsztowną fryzurą w kolorze smoły i rozdzieliwszy tłukących się 

bliźniaków jednojajowych o nazwisku Trojak, wydała rozkaz, by klasa natychmiast ustawiła się parami. 

Następnie przeprowadziła trzecią „f” na drugie piętro, do sali biologicznej, należącej do gimnazjum. 

- Wasza pani nie przyszła – wyjaśniła im po drodze, sądząc widocznie, że sami tego, w swej głupocie, nie 

dostrzegli. – Lekcję spędzicie u mnie. 

Zero zdziwienia. Nie takie rzeczy tu się widywało. 

(…) 

Zajęty obserwacją, [Józinek] przegapił moment, kiedy ktoś zapukał i wszedł do sali. Usłyszał tylko, jak pani 

Zajęczyk mówi: 

- A! Trolla. 

Wtedy odwrócił głowę, i ją zobaczył. Była pulchna i nieduża, a na głowie miała dziwaczny, jasnozielony 

kapelusz o wysokiej główce. Tyle zauważył na pierwszy rzut oka, ale i tak już był pod wrażeniem. 

- Ładnie zaczynasz pierwszy dzień w nowej szkole – wygłosiła pani Zajęczyk przykrym tonem. – Spóźnienie 

– dwadzieścia minut! 

(…) 

- Wstań! – zakrzyknęła wicedyrektor, ledwie Trolla usiadła. – Powiedz klasie, jak się nazywasz! 

- Trolla – powiedziała klasie Trolla. 

- Imię! 

- Stanisława. 

- Trolla Stanisława rozpoczyna naukę w naszej klasie. Witamy. Siadać i zdjąć kapelusz – rozkazała pani 

Zajęczyk i zajęła się znów listą obecności. 

Trolla usiadła, lecz kapelusza nie zdjęła. (…) 

- Trolla! – powiedziała wicedyrektor. – Co ja ci kazałam zdjąć!? 

A Trolla nie zareagowała. Absolutnie! 

(…) 

- Twoi rodzice muszą jutro przyjść do szkoły – powiedziała [dyrektor Zajęczyk]. 

- Nie przyjdą, niestety. Są w Monachium. I to na dłużej. 

- To kto jest twoim formalnym opiekunem? 

- Chwilowo chyba siostra. 

- Dorosła, tak? Jest proszona na rozmowę. Jutro na dużej przerwie. 

- Siostra przecież pracuje – zdziwiła się Trolla. – Będę musiała poprosić szwagra. 

(…) 

Wszyscy z ciekawością wypatrywali szwagra, o którym Trolla zdradziła niewiele poza ogólną 

charakterystyką: 

- Helmut jest słodki. 

(…) 

Wreszcie w mrokach hallu zamajaczyła jakby kupa pakuł; rychło rozpoznano w nich wspaniałe dredy. Cała 

bujna ich masa pokrywała głowę i barki chudego, wysokiego Murzyna, który – przyodziany w powiewne, 

żółte, czerwone i zielone szaty – kroczył właśnie korytarzem, a na ręce niósł śliczne brązowe dziecko w 

zielonej bluzeczce. 

(…) musiał to być właśnie wyczekiwany przez wszystkich Helmut, bo Trolla uśmiechnęła się na jego widok i 

zasalutowała mu z daleka, on zaś pomachał jej szerokim gestem. Podszedł zaraz do drzwi pokoju 

nauczycielskiego i mocno w nie zapukał. Niedostępny z zewnątrz gabinet otwarto i wychyliła się z niego 

siostra katechetka, zaś do uszu podsłuchujących dotarło grzeczne zapytanie, wypowiedziane z doskonałą 

dykcją , potężnym, aksamitnym i soczystym basem: 

- Proszę siostrę, czy szczeka pani Zajączek? 

(…) 

Wicedyrektor Zajęczyk wyskoczyła ze swego gabinetu jak kukułka z tyrolskiego zegara. 

- Kto to? Kto to? – zakukała w popłochu. 

- To ja, proszę panią Zajączek. Pan Helmut „Scratch” Oracabessa. Dzieńdobry dzień dobry. 

Wicedyrektorka milczała, jakby doznała wstrząsu. 

Pan Helmut „Scratch” Oracabessa skinął trzykrotnie głową, po czym troskliwie rozpiął dziecku bluzeczkę. 



- Nie pocić się trzeba – pouczył je, po czym na powrót zwrócił się do wicedyrektorki: 

- Czy pani wywobabczyni naszej Stachny? Stachny Trolla? – dopytywał się, zdejmując zarazem z czarnych 

loczków dziecka jasnozieloną czapkę z daszkiem. – Czy pani Zajączek chciała widzieć szwagra? 

Wicedyrektorka przycisnęła obie dłonie do szyi. 

- Tak proszę pana – odrzekła słabo. – Jest tak sprawa, że Stanisława… 

- Yes taka sprawa, żes tanisława – powtórzył radośnie pan Oracabessa. – Yes taka sprawa, żes tanisława – 

kiwając się na boki, zaczął lekko wystukiwać rytm, uderzając dłonią o ścianę. Dziecko natychmiast 

podchwyciło ten rytm, wybijając go panu Oracabessie na głowie. – Yeah, yeah, yes! Taka sprawa, żes 

tanisława! Oh, man, przepraszam – przeląkł się nagle, widząc minę pani Zajęczyk. – Nic się nie stało? 

- Nic – warknęła wicedyrektor. 

- Pani Zajączek utopi w łyżce dziegciu – zażartował pan Oracabessa, a zerknąwszy na twarz wicedyrektorki 

dodał wyjaśniająco: - Idiom. 

- Proszę?... – nie zrozumiała pani Zajęczyk. – Cóż, jest taka sprawa, że… 

- …Stanisława – podpowiedział jej usłużnie pan Oracabessa, rozdziawiając wielkie usta w szerokim uśmiechu 

życzliwości. 

- …Stanisława… - pani Zajęczyk zrobiła się czerwona, po czym nabrała powietrza, które uszło z niej po 

chwili w długim, powolnym jęku. – Ona… ach, ona nie chce zdjąć kapelusza! Na lekcjach! 

Pan Oracabessa wyraźnie oczekiwał dalszego ciągu, lecz ten nie nastąpił. Wobec tego uśmiechnął się 

dobrotliwie. 

- Tak, ona nie zdejma. Nie zdejma kapelusza, yeah. 

Zapadła cisza. 

Po chwili ogólnego milczenia i bezruchu pan Oracabessa poczuł się zakłopotany. 

- A to jest zupełnie mała córeczka Jagienka Oracabessa. (…) Ma uczulenie na truskawek – wyjaśnił (…). – 

Dostała wysypek na całe ciałko. Jak ja zobaczyłem, ciarki mi przeszły koło nosa. Idiom. 

Pani Zajęczyk milczała, tłamsząc sobie oburącz szyję i wlepiając oczy w swego rozmówcę. 

(…) 

Pan Oracabessa uśmiechnął się szeroko, krzepiąco, po czym skłonił głowę i z godnością oddalił się ku 

wyjściu. 

  

Zadanie 1 Co w tym fragmencie powieści Małgorzaty Musierowicz pt. Język Trolli zwraca twoją uwagę? 

Dlaczego? 

 

Zadanie 2 Wskaż w tekście miejsca, które cię śmieszą. Co, twoim zdaniem, jest źródłem humoru? 

 

Zadanie 3 Jaką funkcję pełni w tym fragmencie humor? 

 

Zadanie 4 W jaki sposób i z czyjego punktu widzenia została ukazana szkoła we fragmencie powieści Język 

Trolli?  

 

Zadanie 5 Jakie rozwiązania językowe służą opisaniu świata w tym fragmencie powieści Małgorzaty 

Musierowicz? Zwróć uwagę na język narratora.  Jakie sformułowania służą charakterystyce postaci? 

 

Zadanie 6 Wskaż błędy popełniane przez pana Oracabessę. Wyjaśnij, na czym polegają i jaki jest ich skutek. 

 

Zadanie 7 Porównaj sposób wyrażania się pani Zajęczyk i pana Oracabessy. Czemu tak trudno było im się 

porozumieć? 

 

Zadanie 8 Do jakich stereotypów odwołuje się autorka, kreując postacie bohaterów w przedstawionym 

fragmencie powieści?  

 

Zadanie 9 Co w tym fragmencie powieści wydaje ci się ciekawe? Które wątki, twoim zdaniem, domagają się 

rozwinięcia? W jakim kierunku może pójść rozwój fabuły? Wskaż sygnały, które według ciebie zapowiadają 

dalszy ciąg. 

 

Zadanie 10 Z humorem lub na poważnie przedstaw własną szkołę. Opowiedz, co ci się w niej podoba, a czego 

nie lubisz. Wskazując wady i zalety szkolnej rzeczywistości, możesz zastosować różne formy wypowiedzi, 

posłużyć się satyrą, karykaturą. 



 

Zadanie 11 Przygotuj argumenty do dyskusji na temat: Czy szkoła da się lubić?  

 

4.  S. Mrożek, "Chcę być koniem" - czytanie tekstu literackiego 
Chcę być koniem 
 Mój Boże, jak bardzo chciałbym być koniem… 

Gdybym tylko zobaczył w lustrze, że zamiast rąk i nóg mam kopyta, z tyłu ogon i autentyczną końską głowę 

– natychmiast udałbym się do urzędu mieszkaniowego. 

- Proszę o nowoczesne, duże mieszkanie – powiedziałbym. 

- Niech pan złoży podanie i czeka na swoją kolej. 

- Ha, ha! – zaśmiałbym się. – Czy panowie nie widzą, że ja nie jestem zwyczajnym, takim sobie, szarym 

człowiekiem? Ja jestem kimś innym, kimś ekstra! 

I zaraz otrzymałbym nowoczesne, duże mieszkanie z łazienką. 

Występowałbym w kabarecie i nikt by nie mógł powiedzieć, że jestem niezdolny. Nawet wtedy, gdyby moje 

teksty były niedobre. Przeciwnie. 

- Jak na konia, to znakomite – chwalono by mnie. 

- Ten ma łeb – mówiliby inni. 

Nie mówię już o korzyściach, jakie wyciągnąłbym z przysłów i porzekadeł: końskie zdrowie, uśmiać się jak 

koń, koń ma cztery nogi i też się potknie… 

Oczywiście,  b y c i e  koniem miałoby pewnie strony ujemne. Moim wrogom dałbym nową broń do ręki. 

Pisząc do mnie anonimy, zaczynaliby w ten sposób: „Pan jest koń? Pan jest kucyk!” 

Kobiety interesowałyby się mną. – Pan jest taki inny… - mówiłyby. 

Idąc do nieba otrzymałbym, siłą faktu, skrzydła. Stałbym się wtedy pegazem. Skrzydlaty koń! Czy może być 

coś piękniejszego dla człowieka? 

Sławomir Mrożek, (w:) Opowiadania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s.14 

 

Zadanie 1 Jedno z opowiadań Sławomira Mrożka nosi tytuł Chcę być koniem. Jaką funkcję może pełnić ten 

tytuł? Czego można się spodziewać po opowiadaniu o takim tytule? Co może kierować osobą, która pragnie 

zamienić się w konia? 

 

Zadanie 2 Jakie wydarzenia lub okoliczności mogły sprawić, że bohater opowiadania chciał zostać koniem? 

Zacytuj fragmenty tekstu, które pozwoliły ci je rozpoznać. 

 

Zadanie 3 Wybierz dwa określenia, które trafnie charakteryzują bohatera opowiadania i uzasadnij swój 

wybór. Jeżeli uważasz, że brakuje ci określeń, dodaj własne i również je uzasadnij.  

szalony    ekscentryczny    nieśmiały    arogancki    zakompleksiony    niedoceniony    wyniosły    

ekstrawagancki 

 

Zadanie 4 Bohater opowiadania jest według ciebie fantastą czy realistą? Uzasadnij swój sąd. 

 

Zadanie 5 Bohater twierdzi, że „wyciągnąłby korzyści z przysłów i porzekadeł”. Wyjaśnij, jakie to miałyby 

być korzyści. 

a) Mieć końskie zdrowie  

b) Uśmiać się jak koń 

c) Koń ma cztery nogi i też się potknie 

 

Zadanie 6 Zwrot mieć łeb rozumieć można w różny sposób. Ułóż dwa zdania, w każdym z nich użyj zwrotu 

mieć łeb w innym znaczeniu. 

 

Zadanie 7 Wyjaśnij, dlaczego bohater uznałby wypowiedź Pan jest koń? Pan jest kucyk! za obraźliwą. 

 

Zadanie 8 W tekście użyto wielu czasowników typu  chciałbym, udałbym się, miałoby, zaczynaliby - jaka to 

forma czasownika i czemu służy w tekście? 

 

Zadanie 9 Spróbuj wyjaśnić, co naprawdę kryje się pod stwierdzeniem bohatera Mój Boże, jak bardzo 

chciałbym być koniem... 

 



Zadanie 10 Zaproponuj inny tytuł opowiadania, który w bardziej dosłowny sposób oddawałby intencje 

bohatera tekstu. 

 

Zadanie 11  

a) Opowiadanie Sławomira Mrożka powstało w czasach PRL-u. Czego możemy się dowiedzieć z 

opowiadania o realiach tamtych czasów? 

b) Czy problemy istotne dla bohatera opowiadania są dziś aktualne? 

 

Zadanie 12 Groteska to konwencja literacka, która łączy cechy wymienione w tabeli poniżej. Jak sądzisz, czy 

opowiadanie Sławomira Mrożka można nazwać groteską? Które cechy groteski występują w tekście 

opowiadania? Opisz ich przykłady w tabeli. 

Elementy groteski Przykład 

absurd   

karykaturalne przejaskrawienie   

komizm + tragizm   

realizm + fantastyka   

 

5.  Wisława Szymborska, "Wszystko" - czytanie tekstu literackiego 
Wszystko 
 Wszystko – 

Słowo bezczelne i nadęte pychą. 

Powinno być pisane w cudzysłowie. 

Udaje, że niczego nie pomija, 

że skupia, obejmuje, zawiera i ma. 

A tymczasem jest tylko 

strzępkiem zawieruchy. 

  

Zadanie 1 Spróbuj wyjaśnić sens słowa wszystko – stwórz własną definicję słownikową. 

 

Zadanie 2 Podaj swoje skojarzenia ze słowem wszystko (pojedyncze słowa, frazeologizmy, powiedzenia). 

Tam, gdzie to możliwe, przyporządkuj swoim skojarzeniom znaki + (ocena pozytywna) albo - (ocena 

negatywna). 

 

Zadanie 3 Zapoznaj się z poetycką definicją słowa wszystko stworzoną przez Wisławę Szymborską. 

Zaproponuj głosową interpretację utworu. 

 

Zadanie 4 Odszukaj w wierszu określenia dotyczące pojęcia wszystko. Oceń, czy są to określenia 

nacechowanie dodatnio, czy ujemnie, czy może mają neutralny charakter. Wpisz je w odpowiednie rubryki 

tabeli. 

Określenia dodatnie Określenia ujemne Określenia neutralne 

      

 

Zadanie 5 Które z określeń wyraża nastawienie osoby mówiącej w wierszu do słowa wszystko? Uzasadnij 

swój wybór.                          podejrzliwość   obojętność   dystans   dezaprobata   sprzeciw 

 

Zadanie 6 Odszukaj w wierszu sformułowanie kontrastujące ze słowem wszystko. Czemu służy takie 

zestawienie? 

 

Zadanie 7 O których sformułowaniach osoba mówiąca w wierszu mogłaby orzec, że w nich słowo wszystko 

"niczego nie udaje"? 

Zjedz wszystko z talerza. 

Mój brat wszystko potrafi. 

Widziałam już w życiu wszystko. 

Wyjąłem wszystko z lodówki. 

 



Zadanie 8 Dokończ zdanie. Według osoby mówiącej kłopot ze stosowaniem słowa wszystko polega na tym, 

że... 

 

Zadanie 9 Jakie doświadczenia życiowe mogły, twoim zdaniem, skłonić osobę mówiącą do refleksji 

wyrażonej w wierszu? 

 

Zadanie 10 Inspirując się wierszem Wisławy Szymborskiej, ułóż własną definicję słowa nic. 

 

6. Lewis Caroll, "Dziaberliada" - czytanie tekstu literackiego 
Dziaberliada 
Brzdęśniało już; ślimonne prztowie 

Wyrło i warło się w gulbieży; 

Zmimszałe ćwiły borogovie 

I rcie grdypały z mrzerzy. 

  

„O, strzeż się, synu, Dziaberłaka! 

Łap pazurzastych, zębnej paszczy! 

Omiń Dziupdziupa, złego ptaka, 

Z którym się Brutwiel piastrzy!” 

  

A on jął w garść worpalny miecz: 

Nim wroga wdepcze w grzebrną krumać, 

Chce tu, gdzie szum, wśród drzew Tumtum 

Stać parę chwil i dumać. 

  

Lecz gdy tak tonie w dumań gląpie, 

Dziaberłak płomienistooki 

Z dala przez gąszcze tulżyc tapie, 

Brdli, bierze się pod boki! 

  

Ba-bach! Ba-bach! I rach, i ciach 

Worpalny brzeszczot cielsko ciachnął! 

A on wziął łeb i poprzez step 

W powrotny szlak się szlachnął. 

  

„Tyżeś więc ubił Dziaberłaka? 

Pójdź, chłopcze, chlubo jazd i piechot, 

Objąć się daj! Ho-hej! Ha-haj!" 

Rżał rupertyczny rechot. 

  

Brzdęśniało już; ślimonne prztowie 

Wyrło i warło się w gulbieży; 

Zmimszałe ćwiły borogovie 

I rcie grdypały z mrzerzy. 

  

Lewis Carroll, Alicja po drugiej stronie Lustra (fragment), przeł. Stanisław Barańczak, (w:) 44 opowiastki 

wierszem, Znak, Kraków 1998, s. 83. 

 

Zadanie 1 Rozwiąż łamigłówkę, zakreślając (w pionie lub poziomie) odpowiednie wyrazy w diagramie. 

Broń Dziaberłaka. 

Nazwa lasu – miejsce rozmyślań bohatera. 

To on najprawdopodobniej ostrzega bohatera przed niebezpieczeństwem. 

„Znajomy” złego ptaka Dziupdziupa. 

Broń, która zadała Dziaberłakowi śmiertelny cios. 

Część ciała pokonanego, którą zabrał ze sobą zwycięzca (synonim wyrazu użytego w wierszu). 

Pójść szlakiem, czyli się…………. 



P A Z U R N E O S 

B R U T W I E L Z 

T L O J C I E C L 

U O G I Z M N E A 

M O M L O G G I C 

T Z I M N E Ł O H 

U L E O G I O Z N 

M M C N E O W L Ą 

O G Z I Z M A Y Ć 

 

Zadanie 2  

a) Jak nazywa się środek stylistyczny zdecydowanie dominujący w tekście Dziaberliada? Na czym on polega? 

Ułatwisz sobie zadanie, gdy odczytasz w poziomie  litery pozostałe po zakreśleniu haseł w diagramie.   

b) Czym wyróżnia się środek stylistyczny zastosowany w przekładzie tekstu Lewisa Carrolla? 

 

Zadanie 3 Uzupełnij zdanie:   Jeśli Iliada to opowieść o wojnie trojańskiej (Troja = Ilion), a Eneida to historia  

Eneasza, to Dziaberliada jest... 

 

Zadanie 4 

a) Nie zrażając się niezrozumiałością słów, wpisz wyrazy z pierwszej strofki w odpowiednie rubryki tabeli.  

czasowniki                                       

przymiotniki   

rzeczowniki   

zaimki   

przyimki   

spójniki   

b) Po czym można rozpoznać, do jakich części mowy należą poszczególne wyrazy? 

 

Zadanie 5 Do wybranych z tekstu słów dopisz wyrazy, które mogły być źródłem inspiracji tłumacza. 

Zapisz obok podanych wyrazów pytanie, które pomoże ci rozpoznać część mowy. Jeśli masz wątpliwości, 

wróć do tekstu. 

 Wzór: brzdęśniało  – (co robiło?) świtało, jaśniało, zmierzchało, brzęczało lub brzdęk + świtało, brzdęk + 

jaśniało 

Dziaberłak –       

ślimonne –  

zmimszałe –     

prztowie –         

grdypały – 

Brutwiel –           

grzebrna –          

krumać – 

 

Zadanie 6 Pracując w grupach, „przetłumaczcie” pierwszą strofę  na zwyczajną, zrozumiałą polszczyznę. 

Zapiszcie swoje wersje na plakatach i zaprezentujcie kolegom. 

 

Zadanie 7 Która z zaprezentowanych przez was wersji najtrafniej oddaje charakter i nastrój tekstu? 

Przeprowadźcie dyskusję na ten temat. 

 

Zadanie 8 Pracując w grupie, zapisz w punktach przebieg akcji Dziaberliady. Zastosuj język neologizmów lub 

„normalną” polszczyznę.  

 

Zadanie 9 Cechy jakich gatunków literackich dostrzegasz w Dziaberliadzie? Uzasadnij swoją decyzję. 

 

Zadanie 10 Porównaj Dziaberliadę w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka z innym przekładem tego samego 

tekstu Lewisa Carrolla. Które tłumaczenie bardziej przypadło ci do gustu? Dlaczego? 



  

Żabrołaki 

 Był czas mrusztławy, ślibkie skrątwy 

Na wałzach wiercząc świrypły, 

A mizgłe do cna boroglątwy 

I zdomne świszczury zgrzypły. 

  

"Mój synu, Żabrołaka się strzeż, 

Co szponem drze, w paszcz chapa! 

I dziupdziupa się bój! Zgroźliwego też 

Unikaj Bandrochłapa!" 

  

Swój miecz żarłacki jąwszy w dłoń, 

Na wrażych śmiardłków żarty, 

Szedł w noc, trwał w dzień o pampanu pień 

W ychliwych myślach wsparty. 

  

A w myślach onych trwiąc, czuj duch! 

Żabrołak z płogniem w oku 

Świszłap! i brnie przez tołszczy pnie 

I grzbyka nań w pokroku. 

  

Raz, dwa! Raz, dwa! Rąb, klingo zła, 

Żarłacka, opak zbrodom! 

Na śmierć go w ziem! I zrąbł, i z łbem 

Pogalopysznił do dom. 

  

"Tyś Żabrołaka zrąbł? Pójdź, pójdź, 

Promieńcze w me objęcia!" 

O, świękny dniu! Wycz hej, wycz hu! 

Krztuchotał od dziecięcia. 

  

Był czas mrusztławy, ślibkie skrątwy 

Na wałzach wiercząc świrypły, 

A mizgłe do cna boroglątwy 

I zdomne świszczury zgrzypły. 

  

Lewis Carroll, Alicja po drugiej stronie Lustra (fragment), przeł. Robert Stiller, Alfa, Warszawa 1986, s. 123-

124. 

 

Zadanie 11 Czy uważasz, że praca tłumacza literatury jest pracą twórczą czy odtwórczą? W uzasadnieniu 

odpowiedzi przedstaw listę cech dobrego tłumacza. 

 

Zadanie 12 Napisz fragment lub całość Dziaberliady własnymi słowami w formie wiersza lub prozy. Nie 

cytuj sformułowań z poznanych tłumaczeń utworu Lewisa Carrolla. 

 

 

7. Ryszard Kapuściński, "Heban" - czytanie tekstu literackiego 
Ryszard Kapuściński, "Heban"  
Autobusy w Afryce są jaskrawo, wzorzyście, różnobarwnie pomalowane. Wchodzimy do autobusu 

i zajmujemy miejsce. W tym momencie może dojść do starcia dwóch kultur, do zderzenia i konfliktu. Stanie 

się tak wówczas, jeżeli pasażer to przybysz, który nie zna Afryki. Człowiek taki zacznie rozglądać się, wiercić 

i pytać. „Kiedy odjedzie autobus?” „Jak to – kiedy? – odpowie zdumiony kierowca. – Kiedy zbierze się tyle 

ludzi, aby cały zapełnili”. 

Europejczyk i Afrykanin mają zupełnie różne pojęcie czasu, inaczej go postrzegają, inaczej się do niego 

odnoszą. W przekonaniu europejskim czas istnieje poza człowiekiem, istnieje obiektywnie, niejako na 

zewnątrz nas, i ma właściwości mierzalne i linearne. Według Newtona czas jest absolutny: „Absolutny, 



prawdziwy, matematyczny czas płynie sam przez się i dzięki swej naturze, jednostajnie, a nie zależnie od 

jakiegokolwiek przedmiotu zewnętrznego”. Europejczyk czuje się sługą czasu, jest od niego zależny, jest jego 

poddanym. Żeby istnieć i funkcjonować, musi przestrzegać jego żelaznych, nienaruszonych praw, jego 

sztywnych zasad i reguł. Musi przestrzegać terminów, dat, dni i godzin. Porusza się w trybach czasu, nie 

może poza nimi istnieć. One narzucają mu swoje rygory, wymagania i normy. Między człowiekiem i czasem 

istnieje nierozstrzygalny konflikt, który zawsze kończy się klęska człowieka – czas człowieka unicestwia. 

Inaczej pojmują czas miejscowi Afrykańczycy. Dla nich czas jest kategorią dużo bardziej luźną, otwartą, 

elastyczną, subiektywną. To człowiek ma wpływ na kształtowanie czasu, na jego przebieg i rytm. Czas jest 

nawet czymś, co człowiek może tworzyć, bo np. istnienie  czasu  wyraża się poprzez wydarzenia, a to czy 

wydarzenia ma miejsce czy nie, zależy przecież od człowieka. Jeżeli dwie armie nie stoczą bitwy, to bitwa nie 

będzie miała miejsca (tzn. czas nie przejawi swojej obecności, nie zaistnieje). 

Czas pojawia się w wyniku naszego działania, a znika, kiedy go zaniechamy albo w ogóle nie podejmiemy. 

Jest to materia, która pod naszym wpływem może zawsze ożyć, ale popadnie w stan hibernacji i nawet 

niebytu, jeżeli nie udzielimy jej naszej energii. Czas jest istnością bierną, pasywną i przede wszystkim – 

zależną od człowieka. 

Całkowita odwrotność myślenia europejskiego. 

W przełożeniu na sytuacje praktyczne oznacza to, ze jeżeli pojedziemy na wieś, gdzie miało po południu 

odbyć się zebranie, a na miejscu zebrania nie ma nikogo, bezsensowne jest pytanie: „Kiedy będzie zebranie?”. 

Bo odpowiedź jest z góry wiadoma: „Wtedy, kiedy zbiorą się ludzie”. 

Ryszard Kapuściński, Heban (fragment), Czytelnik, Warszawa 2000, s. 20-21. 

 

Zadanie 1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania: 

Co o czasie sądzą Afrykańczycy? 

Jak czas działa na Europejczyków? 

Po co autor pokazał inne podejście do czasu u mieszkańców Europy i Afryki? 

 

Zadanie 2 Poniżej podano trzy odpowiedzi. Na podstawie tekstu opracuj i zapisz pytania do tych odpowiedzi. 

Pytanie 1 ..................................................................................................................................... 

Odpowiedź: Uważają, że czas jest człowiekowi podległy. 

Pytanie 2 ..................................................................................................................................... 

Odpowiedź:  Czas ich zniewala. 

Pytanie 3 ..................................................................................................................................... 

Odpowiedź:  Chciał podkreślić różnicę między kulturą europejską i afrykańską.  

 

8. Ignacy Krasicki "Lew i zwierzęta" - czytanie tekstu literackiego 
Ignacy Krasicki 

Lew i zwierzęta 

Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały, 

Był dyskurs1: jaki przymiot2 w zwierzu doskonały. 

Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił3 powagę, 

Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę; 

Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać, 

Wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać, 

Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi, 

Ryś odzienie wytworne, zając rącze nogi; 

Pies wierność, liszka4 umysł w fortele obfity, 

Baran łagodność, osieł żywot pracowity. 

Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali: 

„Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali”. 

1. dyskurs - rozmowa 

2. przymiot - zaleta 

3. mienił - wymieniał 

4. liszka - lis 

Ignacy Krasicki, Bajki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1898, s. 31 

 

Zadanie 1 Na spotkaniu u lwa każde zwierzę wskazywało cechę, którą 

uważało za swoją największą zaletę. 



mogło zaskoczyć inne zwierzęta. 

podziwiało u innych zwierząt. 

mogło zaimponować lwu. 

 

Zadanie 2 Każdemu zwierzęciu przypisz (z ramki) wynikającą z bajki cechę. 

niedźwiedź ............................. 

koń .......................................... 

zając ....................................... 

lis ............................................ 

słoń ........................................ 

siła naiwność szybkość piękno  żarłoczność skromność przebiegłość rozwaga 

 

Zadanie 3 Jaką cechę u zgromadzonych zwierząt dostrzegł lew? 

Próżność. 

Skromność. 

Służalczość. 

Gadatliwość. 

  

Zadanie 4 Wypowiedź lwa to pochwała czy krytyka? Uzasadnij odpowiedź. 

 

Zadanie 5  W których związkach frazeologicznych zwierzętom przypisano te same cechy, którymi Krasicki 

obdarzył je w bajce Lew i zwierzęta? 

uparty jak osioł 

wierny jak pies 

łagodny jak baranek 

chytry jak lis 

niedźwiedzia przysługa 

słoń w składzie porcelany 

mieć zajęcze serce 

mieć końskie zdrowie 

 

Zadanie 6  Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących bajki Lew i zwierzęta. 

A. Zawiera bogatą charakterystykę postaci. TAK / NIE 

B. W wypowiedzi lwa zawarty jest morał. TAK / NIE 

C. Celem utworu jest ośmieszenie ludzkich wad. TAK / NIE 

 

Zadanie 7  Jaką funkcję pełni uosobienie w bajce? 

Podkreśla mądrość zwierząt. 

Pokazuje rolę zwierząt w życiu człowieka. 

Pozwala wyraziście ukazać ludzkie cechy. 

Uświadamia wyższość człowieka nad zwierzętami. 

 

Zadanie 8 Wyjaśnij sens powiedzenia siedź w kącie, a znajdą cię. Odwołaj się do bajki Lew i zwierzęta.  

 

Zadanie 9 Czy twoim zdaniem powiedzenie siedź w kącie, a znajdą cię jest dobrym mottem życiowym? 

Napisz rozprawkę. Odwołaj się do literatury, kultury popularnej lub doświadczeń życiowych. 

 

9. "Para na życie" - czytanie tekstu nieliterackiego 
„Para na życie”, reż. Sam Mendes, USA, 2009 
 Zwariowana para: Verona i Burt. Mają po 30 lat, żyją na amerykańskiej prowincji. Pracują, nie wychodząc z  

domu, nie dbają o karierę. Nie spinają się i nigdzie się nie spieszą. Dobry materiał na przyjaciół. 

 Mendes przymierza ich do roli rodziców. Verona zachodzi w ciążę i razem z Burtem opuszcza 

dotychczasowe mieszkanie. Ruszają w podróż po Stanach, by znaleźć idealne miejsce do życia. Po drodze 

spotykają inne pary, mniej zwariowane niż oni. 



Film Mendesa można uznać za wzorową komedię romantyczną. Liryka i humor w idealnych proporcjach. To 

jak na razie najpogodniejszy film w karierze autora „American Beauty” i „Drogi do szczęścia”. Udowadnia 

nim, że równie dobrze jak o zdesperowanych potrafi opowiadać o szczęśliwych. 

Na podstawie recenzji Jakuba Sochy, „Gazeta Wyborcza” („Duży Format”), nr 31/939, 18.08.2011, s. 15. 

Plakat 1                                                               Plakat 2 

 
Plakat 1. Źródło: plakat promujący amerykańsko-brytyjski film z 2009 r. w reżyserii Sama Mendesa Away 

We Go (Para na życie), prod. Focus Features, dystrybucja w Polsce Best Film (polski tytuł Para na życie, 

premiera  11 lutego 2011 r.), plakat sygnowany przez Best Film 

Plakat 2. Źródło: plakat promujący amerykańsko-brytyjski film z 2009 r. w reżyserii Sama Mendesa Away 

We Go, prod. Focus Features, dystrybucja w Polsce Best Film (polski tytuł Para na życie, premiera  11 lutego 

2011 r.), polska wersja oryginalnego plakatu sygnowanego przez Focus Features  

 

Zadanie 1 Mówiąc o bohaterach filmu, autor recenzji użył potocznego zwrotu spinać się. Jakim 

sformułowaniem z polszczyzny oficjalnej można go zastąpić, aby nie zmienić sensu zdania? Podkreśl 

odpowiednie czasowniki. 

 stresować się    wyluzować się    koncentrować się    wysilać się    zmobilizować się 

 

Zadanie 2 Jaką funkcję konstrukcyjną w pierwszym akapicie pełni wypowiedzenie Dobry materiał na 

przyjaciół? 

 

Zadanie 3 Zaznacz TAK, jeśli poniższe zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. Uzasadnij 

odpowiedź.  

W recenzji dwukrotnie pojawia się przymiotnik „idealny” i w obydwu przypadkach za pomocą tego 

przymiotnika wyrażono ocenę filmu. 

TAK                                       NIE 

Uzasadnienie 

 

Zadanie 4 Akapity 1. i 2. do akapitu 3. mają się tak jak  

omówienie filmu do jego oceny. 

krytyka filmu do jego streszczenia. 

pochwała filmu do jego opisu. 

streszczenie filmu do jego fabuły. 

 

Zadanie 5 Jeden z rzeczowników w tytule Para na życie powoduje, że można ten tytuł odczytać dwojako. 

Wskaż ten rzeczownik i podaj dosłowne oraz przenośne znaczenie tytułu. 

rzeczownik: …………………….. 

dosłowne znaczenie tytułu: …………………………………………………………………. 

przenośne znaczenie tytułu: ………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6 Z jakich powodów na plakacie 1. posłużono się motywem serc?  

Zadanie 7 W jakim celu na obu plakatach podano informacje o poprzednich filmach Sama Mendesa? 

Zadanie 8 Na obu plakatach wykorzystano znaną w kulturze metaforę mówiącą, że życie jest 

grą. 

snem. 

teatrem. 

wędrówką. 

 

 


