
 



Teksty  numer I i  II do zadań od 1 do 20.                        Tekst numer I                                          1 

Pan profesor Gąsowski nauczał historii wedle własnej, nieco rozwichrzonej metody. 

Niektóre wielkie postacie, błąkające się po Elizejskich Polach* albo krążące pośród gwiazd, bar-

dzo miłował, o niektórych rozprawiał z drwiącym lekceważeniem, a w licznym, nieśmiertelnym 

tłumie były i takie, o których nie chciał mówić wcale. Omijał je przy spotkaniu, udawał, że ich nie 

dostrzega, nie kłaniał im się. O ukochanych osobistościach mówił z gorącym zapałem, piejąc na 

ich cześć górne hymny, po każdym zdaniu zasadzając wykrzyknik jak cyprys na grobie.               O 

Napoleonie**, z ukochanych najukochańszym, rozprawiał jak natchniony poeta. Zdawało się, że w 

każdej chwili zakrzyknie gromko: „Niech żyje Cesarz!" - i rzuci się w bój, krwawy szatan. 

Napoleon, siedząc okrakiem na komecie jak na ognistym koniu, z wielką przyjemnością 

przysłuchiwał się panu profesorowi Gąsowskiemu. Gdyby mógł sięgnąć z nieba, przypiąłby na jego 

piersi Krzyż Legii Honorowej***. 

Mniej zadowolony z tych wykładów był piękny Alcybiades****, o którym pan 

profesor mówił z lekceważeniem, że „był to fircyk, elegancik i w ogóle wydmuchana osobistość". 

Nie można było dojść, czym sobie szlachetny Ateńczyk zasłużył na tę opinię. To go jedynie mogło 

pocieszyć, że o innych nieśmiertelnych pan profesor szerzył zgoła oszczerstwa. Cezar***** miał 

zamazaną hipotekę i, gdyby to zależało od pana profesora Gąsowskiego, nieśmiertelność 

pozbawiłaby go prawa korzystania z niezmiernej chwały. 

Tym, o którym pan profesor wcale nie chciał mówić, któremu by się nie  

ukłonił i któremu nie podałby ręki, był Hannibal******. Dlaczego? O tym wiedzą jedynie 

kartagińscy bogowie, jeżeli w ogóle o czymś wiedzą, bałwany opasłe. Hannibal miał wielu 

wrogów, straszliwych wrogów, śmiertelnych wrogów, ale nigdy i przenigdy nie miał takiego, 

jakim był twardy, zawzięty i nieustępliwy pan profesor Gąsowski. Od wielu lat mieli ze sobą 

na pieńku.      

                                                                                     K. Makuszyński „Szatan z siódmej  klasy" 

* Elizejskie Pola — w mitologii greckiej świat pozagrobowy, miejsce, gdzie po śmierci 
przebywały dusze ludzi prawych.                                                                                                             
** Napoleon Bonaparte (1769 –1821) – wielki wódz i polityk francuski, cesarz Francuzów          
w latach 1804 -1815                                                                                                                            
*** Legia Honorowa – wysokie odznaczenia francuskie za męstwo wojenne.                                                                                                                                                                                                                                                                              
**** Alcybiades (451-404 p.n.e.) — mąż stanu i wódz ateński w okresie świetności 
starożytnych Aten . 
***** Cezar (Gaius Julius Caesar) (l04-44 p.n.e.) —jeden z największych mężów stanu starożytnego 
Rzymu, wódz i pisarz.                                                                                                                               
****** Hannibal (247-183 p.n.e.) — wielki wódz i polityk z Kartaginy, państwa w północnej 
Afryce wrogiego starożytnemu Rzymowi i toczącego z nim liczne wojny. 

                Tekst numer II 

 historia <gr. historia = dosł. badanie, wiedza> l. proces rozwoju życia społecznego lub 
przyrody; przebieg wydarzeń, zwł. przeszłych. 2. nauka o dziejach. 3. wykład, lekcja tej nauki; 
dzieło historyczne, utwór historyka. 4. opowiadanie, opowieść o jakimś zdarzeniu. 5. pot. scena, 
zdarzenie, awantura, przygoda. 6. przestarz, h. n a t u r a l n a - nauki przyrodnicze opisowe: 
zoologia, botanika, mineralogia. 

historyk <gr. historikós> uczony zajmujący się historią, badacz dziejów; autor dzieł historycznych. 

                                                                                                „Słownik wyrazów obcych" 
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1. Która z wymienionych tekście 1. osób jest postacią fikcyjną? 

A. Napoleon 

B. Alcybiades 

C. Gąsowski 

D. Hannibal 

2. Którego wyrazu użyjesz, mówiąc o postaciach historycznych z zadania 1.? 

A. literat 

B. starożytność 

C. Grek 

D. wódz 

3. Gdzie odbywały się spotkania profesora z wielkimi postaciami przeszłości? 

        A   na lekcjach historii 

B.  na Polach Elizejskich 

C. gdzieś pośród gwiazd 

D. w tajemniczych zaświatach 

4. Co podnosiło na duchu Alcybiadesa? 

A. profesor uważał go za osobistość 

B. starożytni cenili go za elegancję 

C. innych profesor traktował gorzej 

D. innymi profesor się nie interesował 

5. Dlaczego profesor Gąsowski nie znosił Hannibala? 

A. nie lubił kartagińskich bogów 

B. nie zostało to ujawnione 

C. Hannibal miał wielu wrogów 

D. Hannibal był przeciwieństwem Napoleona 

6. Komu profesor okazywał pogardę? 

A. Ateńczykowi 

B. Cezarowi 

C. Hannibalowi 

D. Alcybiadesowi 

7. Profesor Gąsowski oceniał postacie historyczne przede wszystkim bardzo: 

A. solidnie 

B. rzetelnie 

C. obiektywnie 

D. subiektywnie 

8. Sposób ukazania profesora Gąsowskiego pozwala się domyślać, że jest on: 

A. sympatycznym dziwakiem 

B. oschłym naukowcem 

C. człowiekiem niezrównoważonym 

D. przeciętnym nauczycielem 
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9. W przytoczonym fragmencie zastosowano narrację: 

A. pierwszoosobową 

B. trzecioosobową 

C. drugoosobowa 

D. pamiętnikarską                                                                                                                

10. Kogo narrator obdarzył określeniem „krwawy szatan”? 

A. Napoleona 

B. Cezara 

C. Gąsowskiego 

D. Alcybiadesa 

11. Przywołanie Pól Elizejskich w tekście jest nawiązaniem do: 

A. znanego miejsca w Paryżu 

B. mitologii greckiej 

C. napoleońskiej Francji 

D. wierzeń Kartagińczyków 

12. Narrator opowiada o profesorze z : 

A. wyraźną niechęcią 

B. niemałym szacunkiem 

C. pobłażaniem i sympatią 

D. dużym respektem 

13. Co przede wszystkim decyduje o zabawnym charakterze tekstu 1. ? 

A. śmieszność przywołanych postaci 

B. wybór tematu opowieści 

C. sposób prowadzenia narracji 

D. komizm przedstawionej sytuacji 

14. Przypisy umieszczone pod tekstem 1. maja za zadanie: 

A. ułatwić zrozumienie tekstu 

B. nauczyć czytelnika historii 

C. nadać tekstowi naukowy charakter 

D. wskazać głównych bohaterów 

15. Obecność narratora świadczy o przynależności tekstu 1. do: 

A. liryki 

B. epiki 

C. dramatu 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

16. Sfilmowanie utworu Kornela Makuszyńskiego to: 

A. inscenizacja 

B. kinematografia 

C. ekranizacja 

D. kinomania 
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17. Co należy zmienić w orzeczeniu, aby zdanie: „Wojska pruskie pobiły wojska  

napoleońskie.” stało się jednoznaczne? 

A. stronę 

B. czas 

C. tryb 

D. osobę 

18. W którym wypowiedzeniu dostrzegasz błąd składniowy? 

A. Czytając o profesorze, wydał mi się on barwną postacią. 

B. Mówiąc o Napoleonie, profesor cały promieniał 

C. Skończywszy lekcję, profesor wychodzi z gabinetu 

D. Wysłuchawszy pochwał, Napoleon odleciał na komecie 

19. Które z podanych w tekście 2. znaczeń słowa „historia” odpowiada zajęciu 

wykonywanemu przez profesora Gąsowskiego? 

A. 1 i 2 

B. 3 i 5 

C. 2 i 3 

D. 1 i 3 

20. Czym nie zajmuje się historyk? 

A. nauczaniem historii 

B. badaniem dziejów 

C. opowiadaniem historyjek 

D. tworzeniem dzieł historycznych 

         

       Zadania z rachuby czasu. 

      21. Do których wieków przynależą następujące daty:  

            A.  347 p. n. e -………     B.  600   -………      C.  1250   -………        

22. Zaznacz na strzale czasu możliwie precyzyjnie następujące daty:  

 250 p. n. e,  725 p. n. e,  400 n. e   

 

23.  Od którego roku do którego trwały następujące stulecia: 

 

            A. V w.  p. n. e – od……   do…… ;                        B. IX w. p. n. e – od……do……;   

                                                      C. XIX w. – od……  do....... 

       



                                                                                                                                                     5 

24.  Nazwij państwa oznaczone na mapie starożytnego świata literami A, B, C. 

             

          A.-…………….. 

            

 

          B.-…………….. 

             

 

          C.-…………….. 

                                                                                                                                                           

Tekst numer III do zadań od 25 do 28 

                                                                     „ Z lasu”    

Poszły dzieci na jagody                                                      A w tym lesie dęby stare 

Dla mamy, dla taty,                                                            Trzęsą siwą brodą, 

Rozesłał im las pod nogi                                                     Długie, tajne rozhowory 

Królewskie makaty.                                                            Między sobą wiodą.      

 

Rozesłał im las pod nogi                                                      Stare dęby, ojce stare                               

Same aksamity,                                                                    Dawne wieści prawią, 

Mchy kobierzec różnowzory                                               Tych działeczek jasne głowy 

Kwiateczkami szyty.                                                            Szumem błogosławią. 

 

A w tym lesie szumy grają                                                   Oj ty, lesie, miły lesie 

I dziwne muzyki,                                                                  Bądź nam pozdrowiony! 

Echa echom podawają                                                          Już żegnamy pieśni twoje 

Wołania i krzyki                                                                   I twój dom zielony. 

 

A w tym lesie glos się niesie, 

Brzmią wesołe pieśni,                                                           1. rozhowory – inaczej rozmowy 

Cudnie dziatkom przynucają  

Śpiewaczkowie leśni.                                                                             M. Konopnicka 
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25. W utworze „Z lasu” łatwo można wyodrębnić elementy wizualne (to co widzimy) 

i dźwiękowe(to co słyszymy). Wypisz co najmniej po dwa takie elementy  

      z wiersza. 

    

Elementy wizualne:  

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Elementy dźwiękowe: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

     26.  Wypisz z tekstu po jednym przykładzie: 

 

      a) epitetu ………………………………………………………………. 

 

      b) uosobienia  …………………………………………………………. 

 

      c) przenośni ……………………………………………………………. 

 

      d) powtórzenia …………………………………………………………. 

 

      27.  Wypisz z dowolnej strofy rymujące się pary wyrazów. Nazwij rodzaj rymu  

  i oznacz literami jego układ. 

 

   ………………………………………………………………………………………………. 

 

   ………………………………………………………………………………………………. 

    

28.  Wiersz składa się z ……….. strof (zwrotek).                                                             
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Obejrzyj uważnie ilustrację do zadania 29. 

                                                                                                                                                                                  

       Polski szlachcic 

1. kontusz – długi, wierzchni strój męski, wcięty w pasie, z długimi, rozciętymi rękawami; uzupełnieniem kontusza był pas  

                     Kontuszowy. 

29.  Opisz w kilku zdaniach postać dawnego polskiego szlachcica z XVII wieku 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                              

………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Brudnopis 

 


