
Drodzy Ósmoklasiści!
Oto  kolejna  propozycja utrwalania  materiału  przed  egzaminem.  Kolejna,  bo  m.in.  CKE
udostępnia  codziennie  zestaw ćwiczeń  (o  godz.  9.00),  które  sami  możecie  sprawdzić  po
południu ( o godz. 15.00).

Link znajduje się na stronie naszej szkoły. Na pewno korzystacie z tej dobrze opracowanej
formy ćwiczeniowej :

 https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-
powtorkowych/

Wiemy, że chcecie dobrze przygotować się do egzaminu. Wiemy też, że lubicie mieć wiedzę
uporządkowaną, materiał zebrany w całość. Przekazujemy Wam rodzaj notatki, którą należy
uzupełnić. 

Możecie sięgać do tekstów źródłowych, swoich zeszytów, podręczników, zasobów internetu.
Kiedy zapoznacie się z pytaniami i uzupełnicie luki, powstanie notatka, która będzie świetną
okazją do przypomnienia sobie materiału i pomocą w ostatniej chwili przed egzaminem. 

To nic, że są opracowania, to nic, że są repetytoria. 

Jeśli sami stworzycie taką notatkę, więcej zapamiętacie. 😊

Dziś  zamieszczamy  część  dotyczącą  Adama  Mickiewicza  i  jego  twórczości.  Na  egzaminie
wymagana jest znajomość następujących jego utworów:

 Reduta Ordona,   

https://lektury.gov.pl/czytaj/reduta-ordona

 Śmierć Pułkownika,

https://lektury.gov.pl/lektura/smierc-pulkownika

 Świtezianka,

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

 Dziady cz. II,

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=dziady+cz.+II

 wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, np. Stepy akermańskie

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie/

 Pan Tadeusz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/



A oto zadania:

Adam Mickiewicz
1.Uzupełnij notatkę: Inspiracją dla autora „Dziadów” II stał się ………………………………………………….. 
obchodzony (gdzie? kiedy?) …………………………………………………………………….. . W utworze tym można 
wyodrębnić trzy obrazy literackie: 

I.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
II……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. III..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Udowodnij na podstawie przykładów z życia bohatera, że Jacek Soplica jest bohaterem 
dynamicznym. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Przeczytaj podany fragment:

Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,

Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże –

Warszawa jedna twojej mocy się urąga.

Podnosi na cię rękę i koronę ściąga.

Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,

Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!

a) Podaj tytuł utworu, z którego on pochodzi: 
…………………………………………………………………………………….

b) O jakim wydarzeniu z historii Polski mówi ten utwór? 
…………………………………………………………………….

c) Kto jest adresatem tego fragmentu? 
………………………………………………………………………………………………

d) Co to jest despotyzm? Podaj dwa wyrazy bliskoznaczne. 
………………………………………………………………....……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

e) Kto ze znanych Ci bohaterów literackich i w jakich okolicznościach recytował ten utwór? 
Dlaczego zdecydował się właśnie na ten wiersz?  
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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

4. Do utworów Mickiewicza często sięgali pisarze późniejsi. Który z wielkich polskich prozaików 
uczynił jedno z dzieł poety przyczyną zmiany losu swojego bohatera? Podaj także tytuł utworu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Podkreśl tytuły, w których występują motywy wierzeń ludowych:

Inwokacja, Świtezianka, Reduta Ordona, Dziady cz. II, Śmierć Pułkownika

6. Podaj tytuły dwóch utworów, w których pojawia się tematyka walki o niepodległość: 
………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Z jakich utworów pochodzą następujące cytaty?

a) „Wszak kto przysięgę naruszy,

Ach, biada jemu, za życia biada!

I biada jego złej duszy!” 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

b) „Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie” 
………………………………………………………………………………………………………………

c) „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty jak pierwsze kochanie…” 
……………………………………………………………………………………………………

d) „Lecz ten wódz, choć w żołnierskiéj odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? — Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica–bohater,
Wódz Powstańców — Emilija Plater!”  
………………………………………………………………………………………………………

e)„Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole:dwieście armat grzmiało.
Artyleryji ruskiéj ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;” 
……………………………………………………………………………………………….. 

f)„Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu”   
………………………………………………………………………………………………………...



8. Uzupełnij tabelę:
Tytuł Rodzaj

literacki
Gatunek
literacki

Cechy gatunku

„Świtezianka”

„Pan Tadeusz”

„Dziady cz. II”

„Stepy akermańskie”

9. Adam Mickiewicz tworzył w epoce ……………………………………………… , w ………………….. wieku.

10. Uzupełnij tabelkę o informacje dotyczące bohaterów „Pana Tadeusza” i ich cechy:

Tadeusz Soplica  „Tadeusz krzyknął: „Zdrowie Spółobywateli,
Wolnych, równych, Polaków!”

 „(..) jadę zaraz w Księstwo”
 „Kiedy kocham tę Zosię; trudno serce zmienić!

Nieuczciwie, żeniąc się z jedną, kochać drugą”
 „Gdy Tadeusz, przypadłszy z boku, w twarz mu 

trzasnął
I całus, i policzek ozwały się razem”

Jacek Soplica

 „Gdy musiałem nawzajem ściskać go uprzejmie,
To tak we mnie złość wrzała, że ja obracałem
Ślinę w gębie, a dłonią rękojeść ściskałem,
Chcąc plunąć na tę przyjaźń i wnet szabli dostać.”

 „Co we wściekłość najmniejsza wprawiała mnie 
sprzeczka”

 „Ja śmiałem się udając, że drwiłem z magnatów





Protazy  „Sędzia dotąd, przez winny wzgląd na lata stare,
Odmawiał jego prośbom; dziś przyjął ofiarę
Dla naglącej potrzeby.”

 „Protazy, choć człek śmiały, uczuł nieco strachu”

Jankiel  „Zagajając rozmowę, kłótliwych zagadzał, (…)
Żyd stary i powszechnie znany z poczciwości.”

 „Rachował się ostrożnie, lecz bez oszukaństwa”
 Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem;”
 „Miał także sławę dobrego Polaka”

szlachta dobrzyńska
(bohater zbiorowy)

 „Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński zaścianek
Męstwem swoich szlachciców, pięknością 
szlachcianek”

 "Zachowali mazurską mowę i zwyczaje."
 "(…)gdy król Jan Trzeci

Obwołał pospolite ruszenie przez wici,
Chorąży województwa z samego Dobrzyna 
Przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty"

Moskale  „Byli prawdziwą plagą, zarazą, która nawiedziła 
litewszczyznę: „(…) szatan nasyła Moskali”

 „Jeśli chcesz, Sędzio, żeby to uszło na sucho,
Za każdą głowę tysiąc rubelków gotówką.”

 „Księga – rzekł Major – lepsza niż wasze statuty,
A w niej pisze co słowo: stryczek, Sybir, knuty;”

 „Oj! wy Lachy! Ojczyzna! ja to wszystko czuję,
Ja Ryków; car tak każe, a ja was żałuję,
Co nam do Lachów? Niechaj Moskwa dla 
Moskala,
Polska dla Lacha; ale cóż? Car nie pozwala!”

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy
zdrowia!

Wasi nauczyciele języka polskiego


