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Klasa  VIII - 08.06.20r. 

 

Temat: Lektury  obowiązkowe  na  egzaminie - powtórzenie 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

Odpowiedzi  do  testu  ze  składni - części  zdania. 

1. I - 5, II - 5, III - 4, IV - 6, V -4 

2. I  rządu, II  zgody, III  przynależności, IV  rządu, V  zgody 

3. I  podmiot, II  dopełnienie, III  część  orzeczenia  imiennego ( tzw. orzecznik ),IV  

okolicznik, V  przydawka 

4. I  liczebnik, II  zaimek, III  czasownik, IV  rzeczownik, V  czasownik, VI  rzeczownik 

5. Podmiot  logiczny, okolicznik  przyzwolenia, okolicznik  warunku, okolicznik  przyczyny 

6. B 

7. I  okolicznik  celu, II  okolicznik  miejsca, III  okolicznik  warunku, IV  okolicznik  

przyczyny, V  okolicznik  przyzwolenia 

8. I -F, II - P, III -P 

 

1. Przeczytaj. 

Celem  dzisiejszej  lekcji  jest  powtórka  dotycząca  znajomości  lektur  obowiązkowych. Z  

różnych  testów  egzaminacyjnych  wypisałam  przykładowe  ćwiczenia, które  będziecie  

rozwiązywać  w  ramach  dzisiejszej  lekcji - jest  to  równocześnie  Wasze  zadanie  

domowe, które  proszę  przesłać  mi  do  środy. 

Jest  to  Wasze  ostatnie  zadanie  domowe  w  tym  roku  szkolnym - ale  nie  ostatnia  

powtórka ;) 

 

Zadanie  na  środę ( 10  czerwca ) - rozwiąż  test. 

 

1.Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  polecenia ( 0 -3 ) 

 

 Jan  Kochanowski  Pieśń  XXV 

Tyś  Pan  wszystkiego  świata, Tyś  niebo  zbudował 

I  złotymi  gwiazdami  ślicznieś  uhaftował; 

Tyś  fundament  założył  nieobeszłej  ziemi 

I  przykryłeś  jej  nagość  zioły  rozlicznemi. 

 

Za  Twoim  rozkazaniem  w  brzegach  morze  stoi, 

A  zamierzonych  granic  przeskoczyć  się  boi; 

Rzeki  wód  nieprzebranych  wielką  hojność  mają. 

Biały  dzień  a  noc  ciemna  swoje  czasy  znają. 
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a) Utwór, którego  fragment  przytoczono, jest  uznawany  za  hymn. Wskaż  dwie  

cechy  będące  dowodem  przynależności  tekstu  do  tego  właśnie  gatunku  

literackiego. 

1.cecha 

2.cecha 

b) Wypisz  z  tekstu  jedno  uosobienie  i  jeden  epitet  wraz  z  wyrazem  określanym. 

Uosobienie 

Epitet 

c) Udowodnij, że  tekst  jest  rytmiczny. Podaj  dwa  argumenty 

1.argument 

2.argument 

 

2. Podaj  autora  i  tytuł  lektury  obowiązkowej, w  której  bohater  przywiązuje  

wielką  wagę  do  dóbr  materialnych. Uzasadnij  swój  wybór, odwołując  się  do  treści  

utworu. ( 0-2 ) 

Autor - 

Tytuł - 

Uzasadnienie - 

 

3. W  literaturze  jest  popularny  motyw  zakładania  maski, czyli  udawania  kogoś  

innego  lub  odgrywania  określonej  roli. Który  z  bohaterów  "Pana  Tadeusza"  

Mickiewicza  zakłada  maskę  i  dlaczego? ( 0 - 2 ) 

Bohater - 

Postać, w  którą  się  wciela - 

Przyczyna  założenia  maski  przez  bohatera - 

 

4. Z  poniżej  podanych  postaci  literackich  wybierz  jedną  i  uzasadnij  w  2- 3  

zdaniach, że  jest  to  postać  pozytywna  lub  negatywna ( 0 -1 ) 

 

Balladyna * Neron * "Zośka" * Cześnik 

 

Wybór - 

Uzasadnienie - 

 

5. Podaj  autorów i  tytuły  poniższych  tekstów ( 0 - 7 ) 

a) 

Woda  się  dotąd  burzy  i  pieni, 

Dotąd  przy  świetle  księżyca 

Snuje  się  para  znikomych  cieni: 

Jest  to  z  młodzieńcem  dziewica. 
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Ona  po  srebrnym  pląsa  jeziorze, 

On  pod  tym  jęczy  modrzewiem. 

Kto  jest  młodzieniec? - strzelcem  był  w  borze. 

A  kto  dziewczyna? - ja  nie  wiem. 

 

b)  

A  gdy  konia  już  z  izby  wywiedli, 

Potem  do  niej  wszedł  ksiądz  z  Panem  Bogiem; 

I  żołnierze  od  żalu  pobledli. 

A  lud  modlił  się  klęcząc  przed  progiem. 

Nawet  starzy  Kościuszki  żołnierze, 

Tyle  krwi  swej  i  cudzej  wylali, 

Łzy  ni  jednej - a  teraz  płakali. 

 

c) Starzec  oparł  głowę  o  skałę  i  przymknął  oczy. A  wówczas  "Ta, co  jasnej  broni  

Częstochowy"  zabrała  jego  duszę  i  przeniosła  "do  tych  pól  malowanych  zbożem  

rozmaitym". Na  niebie  paliły  się  jeszcze  długie  szlaki  czerwone  i  złote, a  on  w  tych  

światłościach  leciał  ku  stronom  kochanym.  

 

d) Ta  nauka  trwała  tak  długo, że  Marcinek  o  mało  się  nie  zdrzemnął. Było  mu  duszno  

w  okropnym  powietrzu  izby  i  nudziło  go  stękanie  dzieci  wydających  przed  

nauczycielem  alfabet  rosyjski. 

 

e) Posłuchajcie  opowiadania  o  ludziach, którzy  w  tych  niesamowitych  latach  potrafili  

żyć  pełnią  życia, których  czyny  i  rozmach  wycisnęły  piętno  na  stolicy  oraz  rozeszły  

się  echem  po  kraju, którzy  w  życie  wcielić  potrafili  dwa  wspaniałe  ideały: braterstwo  

i  służbę. 

 

f) Panno  święta, co  jasnej  bronisz  Częstochowy 

I  w  Ostrej  świecisz  Bramie! Ty, co  gród  zamkowy 

Nowogródzki  ochraniasz  z  jego  wiernym  ludem! 

Jak  mnie  dziecko  do  zdrowia  powróciłaś  cudem. 

 

g) A  czasem  mówię  sobie: "Od  czasu  do  czasu  zapomina  się  o  obowiązkach - i  to  już  

wystarczy. Zapomniał  wieczorem  zakryć  różę  szklanym  kloszem  albo  baranek  cicho  

wyszedł  ze  skrzyni  w  nocy" 
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6. Uzupełnij  tabelę. Do  każdej  z  podanych  cech  charakteru  dopisz  innego  

bohatera  obowiązkowej  lektury  szkolnej. Podaj  też  przykład  sytuacji, w  której  ten  

bohater  wykazał  się  daną  cechą. ( 0 - 3 ) 

Cecha  

charakteru 

Bohater Przykład  sytuacji 

bezinteresowność 

 

 

 

 

  

gościnność 

 

 

 

 

  

odwaga 

 

 

 

 

  

 

7. Przeczytaj  poniższy  tekst, a  następnie  wykonaj  polecenia ( 0 -5 ) 

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem  swoim. 

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: 

Jedną maluczką duszą  tak wiele ubyło. 

Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 

Wszytkiś w domu kąciki   zawżdy pobiegała. 

Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować   

Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, 

To tego, to owego wdzięcznie   obłapiając 

I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 

Teraz wszytko umilkło, szczere  pustki w domu, 

Nie masz zabawki,  nie masz rośmiać sie nikomu. 

Z każdego kąta   żałość człowieka ujmuje, 

A serce swej pociechy   darmo  upatruje. 

 

a) Podaj  autora  oraz  tytuł  utworu 

b) Jaki  gatunek  literacki  prezentuje  przytoczony  utwór  poetycki? Podaj  jego  

definicję. 

c) Uzupełnij  tabelę. Nazwij  poniższe  środki  stylistyczne  lub  podaj  ich  przykład. 
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Cytat Środek stylistyczny 

 

droga ( Orszulo ), szczere ( pustki ) 

 

 

serce  swej  pociechy  darmo  upatruje 

 

  

apostrofa  

 

8. Przeczytaj  tekst  i  odpowiedz  na  pytania. ( 0 - 3 ) 

Patrz, tam  granat  w  sam  środek  kolumny  się  nurza, 

Jak  w  fale  bryła  lawy, pułk  dymem  zachmurza; 

Pęka  śród  dymu  granat, szyk  pod  niebo  leci 

I  ogromna  łysina  śród  kolumny  świeci. 

 

Tam  kula, lecąc, z  dala  grozi, szumi, wyje, 

Ryczy, jak  byk  przed  bitwą, miota  się, grunt  ryje;- 

Już  dopadła; jak  boa  śród  kolumn  się  zwija, 

Pali  piersią, rwie  zębem, oddechem  zabija. 

Najstraszniejszej  nie  widać, lecz  słychać  po  dźwięku, 

Po  waleniu  się  trupów, po  ranionych  jęku: 

Gdy  kolumnę  od  końca  do  końca  przewierci, 

Jak  gdyby  środkiem  wojska  przeszedł  anioł  śmierci. 

 

a) Podaj  autora  i  tytuł 

b) Z  jakim  wydarzeniem  historycznym  ma  związek  cytowany  utwór? 

c) Podaj  nazwę  jednego  ze  środków  stylistycznych  wykorzystanych  w  podanym  

fragmencie  i  wyjaśnij  jego  funkcję  w  poetyckim  opisie  bitwy. 

 

9. Wyjaśnij  znaczenie  tytułów  podanych  poniżej  lektur: ( 0 - 6 ) 

a) "Zemsta" 

b) "Quo  vadis" 

c) "Syzyfowe  prace" 

d) "Kamienie  na  szaniec" 

e) "Ziele  na  kraterze" 

f) "Artysta" 


