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I. Kształcenie literackie  
 
Tekst I  
 
Stanisław August, najwybitniejszy mecenas sztuki wśród polskich władców, wstąpił na tron w 
1764 r., i już następnego roku wiosną ruszyło w Warszawie powstałe z jego inicjatywy 
przedsięwzięcie teatralne nowego typu. W przeciwieństwie do teatru Augusta III była to 
prywatna antrepryza1. Król dawał [...] subwencję2, a w zamian za to warował3 sobie tylko 
dwie rzeczy: ogólny nadzór sprawowany za pośrednictwem swoich inspektorów i prawo do 
kilku lóż. Pozostałe miejsca były dostępne dla każdego, kto kupił bilet albo opłacił 
abonament. [...]  
Nowa organizacja wywołała liczne nowości w życiu teatralnym *...]. Powstało pojęcie sezonu 
trwającego cały rok, od Wielkanocy do Wielkanocy. Na wielu narożnikach i bramach 
miejskich pojawiły się afisze, drukowane przed każdym przedstawieniem, a więc stanowiące 
rodzaj teatralnego dziennika.  
Podobnie jak to czynili poprzedni królowie, Stanisław August sprowadził do Warszawy 
zespoły cudzoziemskie: francuski i włoski; pierwszy zaczął występy 8 V, drugi 7 VIII 65. 
Jednak od początku myślał również o utworzeniu zawodowego zespołu polskiego i ten zamiar 
też przyprowadził do skutku. Do ról męskich zwerbowano byłych studentów kolegium 
jezuickiego. Większe trudności nasuwała rekrutacja aktorek: kobiety, do których się 
zwracano, nie chciały się narażać na osławę4. Dopiero po uciążliwych poszukiwaniach i 
naleganiach udało się do tego nakłonić dwie piękności [...]. Dzięki ich determinacji mogło się 
odbyć pierwsze przedstawienie zespołu, który wytrwale uzupełniano, tak że po upływie 
dwóch sezonów liczył już 11 aktorów i 5 aktorek.  
Dotychczasowe sztuki polskie były, zdaniem króla, nieprzydatne dla nowego teatru. Trzeba 
było stworzył zupełnie nowy repertuar i w tym celu Stanisław August ogłosił konkurs z 
nagrodą w wysokości 200 dukatów. O ile wiemy, wziął w nim udział tylko jeden autor, Józef 
Bielawski. I jedną tylko przedłożono sztukę, pt. Natręci (przerobioną z Moliera).  
Siedzibą nowego teatru była Operalnia5, którą król wydzierżawił od spadkobierców Augusta 
III. Dnia 19 XI 65 odbyła się tutaj premiera Natrętów. Kiedy kurtyna poszła w górę, 
publiczność ujrzała Talię, muzę komedii. [...] Wyjawiła ona królowi i pozostałym widzom, że 
przystępuje do ważnego zadania: już od wieków wzdychała „do zniesienia sarmackich 
obyczajów” i wyśmiania „tak grubych nałogów”. Dotychczas nie miała po temu sposobności, 
obecnie pokaże, co potrafi.  
Trzeba przyznał, że dotrzymała słowa. W ciągu dwóch sezonów na zamówienie teatru 
napisano i wystawiono – poza komedią Bielawskiego – jeszcze dwanaście innych utworów, 
przełożonych lub przerobionych ze sztuk francuskich i włoskich, a widocznym rysem tego 
repertuaru stała się polemika z kulturą sarmacką. Reformatorskie zamysły króla splotły się w 
niej z oddziaływaniem ideologii oświecenia; jedno i drugie miało dał teatrowi polskiemu 
impulsy niezwykłej siły.  
 

Z. Raszewski „Krótka historia teatru polskiego” (fragment)  
 
1 Antrepryza – dawniej: prywatne przedsiębiorstwo teatralne.  
2 Subwencja – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana instytucji w celu wsparcia jej działalności.  
3 Warowad – tu: wymagał.  
4 Osława – zniesławienie, zła opinia na czyjś temat.  
5 Operalnia – pierwszy publiczny teatr w Warszawie. Test z języka polskiego po I semestrze klasy drugiej 
gimnazjum Test diagnozujący – www.nowaera.pl 3  
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Zadanie 1. (0–1)  
Fundusze na otwarcie teatru pochodziły  
A. ze sprzedaży biletów.  
B. od króla Stanisława Augusta.  
C. ze specjalnego podatku państwowego.  
D. od bogatego kupca.  
 
Zadanie 2. (0–1)  
Władca zastrzegł sobie w nowym teatrze prawo do  
A. reżyserowania spektakli.  
B. decydowania o obsadzie aktorów.  
C. wybierania repertuaru.  
D. posiadania kilku lóż i sprawowania ogólnego nadzoru.  
 
Zadanie 3. (0–1)  
Synonimem użytego w tekście słowa mecenas jest wyraz  
A. pełnomocnik.  
B. kurator.  
C. opiekun.  
D. kustosz.  
 
Zadanie 4. (0–1)  
Komedia „Natręci” powstała w wyniku przerobienia sztuki  
A. francuskiej.  
B. włoskiej.  
C. angielskiej.  
D. rosyjskiej.  
 
Zadanie 5. (0–1)  
Wyjaśnienie znaczenia wyrazu subwencja można znaleźć w słowniku  
A. terminów literackich.  
B. ortograficznym.  
C. frazeologicznym.  
D. wyrazów obcych.  
 
Zadanie 6. (0–1)  
Tekst I został napisany stylem  
A. potocznym.  
B. urzędowym.  
C. artystycznym.  
D. popularnonaukowym.  
 
Zadanie 7. (0–1)  
Podczas spektaklu muza komedii zapowiedziała zniesienie sarmackich obyczajów, czyli  
A. niemoralności, rozrzutności i pracowitości.  
B. pobożności, niechęci do zmian oraz rozrzutności.  
C. skłonności do wystawnego życia i upadku obyczajów.  
D. przywiązania do tradycji oraz pobożności.  
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Zadanie 8. (0–1)  
Na repertuar Operalni istotny wpływ miała polemika z kulturą sarmacką oraz idee  
A. średniowieczne.  
B. renesansowe.  
C. oświeceniowe.  
D. romantyczne.  
 
Zadanie 9. (0–1)  
W którym zdaniu została wyrażona opinia?  
A. Dotychczasowe sztuki polskie były zdaniem króla nieprzydatne dla nowego teatru.  
B. Siedzibą nowego teatru była Operalnia, którą król wydzierżawił od spadkobierców 
Augusta III.  
C. W ciągu dwóch sezonów na zamówienie teatru napisano i wystawiono [...] jeszcze 
dwanaście innych utworów [...].  
D. Dnia 19 XI 65 odbyła się [...] premiera „Natrętów”.  
 
Tekst II  

Pomysł 
Przyszedł mi pewien pomysł 
na wierszyk? Na wiersz? 
To dobrze – mówię – zostań, pogadamy. 
Musisz mi więcej o sobie powiedzieć. 
           Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
Ach, o to chodzi – mówię – to ciekawe. 
Od dawna już te sprawy leżą mi na sercu. 
Ale żeby wiersz o nich? Nie, na pewno nie. 
           Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
Tak ci się tylko zdaje – odpowiadam – 
przeceniasz moje siły i zdolności. 
Nawet bym nie wiedziała, od czego mam zacząć. 
          Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
Niech ci będzie, spróbuję, skoro się upierasz. 
Ale z góry uprzedzam, co z tego wyniknie. 
Napiszę, przedrę i wrzucę do kosza. 
         Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
Masz rację – mówię – są przecież inni poeci. 
Niektórzy zrobią to lepiej ode mnie. 
Mogę ci podać nazwiska, adresy. 
           Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
Tak, naturalnie, będę im zazdrościć. 
My sobie zazdrościmy nawet wierszy słabych. 
A ten chyba powinien... chyba musi mieć... 
            Na co on szeptem kilka słów na ucho. 
No właśnie, mieć te cechy, które wyliczyłeś. 
Więc lepiej zmieńmy temat. 
Napijesz się kawy? 
Na co on westchnął tylko. 
I zaczął znikać. 
I znikł. 

W. Szymborska, Tutaj, Warszawa 2009. 
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Zadanie 10. (0–1) 
Tytułowy pomysł został w wierszu przedstawiony za pomocą  
A. uosobienia. 
B. ożywienia. 
C. porównania. 
D. apostrofy. 
 
Zadanie 11. (0–1) 
Początkowe podejście osoby mówiącej do pomysłu to  
A. nieufność. 
B. entuzjazm. 
C. dezaprobata. 

D. zainteresowanie. 
 
Zadanie 12. (0–1) 
Ostateczną postawę osoby mówiącej wobec pomysłu oddaje związek frazeologiczny  
A. wziąć sobie coś do serca. 
B. stracić serce do czegoś. 
C. robić coś z bijącym sercem. 
D. włożyć w coś serce. 
 
Zadanie 13. (0–2) 
Uzasadnij, że większość wypowiedzi osoby mówiącej w wierszu to reakcja na słowa  
pomysłu.  
 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
Zadanie 14. (0–1) 
Głównym tematem wiersza jest trud 
A. rozmawiania. 
B. tłumaczenia. 
C. tworzenia. 
D. słuchania. 
 



Język polski – egzamin klasyfikacyjny 2015/16 język polski 

Strona 6 z 6 

II. Kształcenie  językowe: 
 
1. Który zestaw zawiera wyłącznie odmienne części mowy? (0-1) 
 
a) rzeczownik, zaimek, przyimek  
b) czasownik, przysłówek, przymiotnik  
c) przymiotnik, spójnik, partykuła  
d) przymiotnik, liczebnik, rzeczownik 

 
2. Napisz, jaki to związek (zgody, rządu czy przynależności). (0-2) 
 
a) obejrzałem film – ....................................................................  

b) drewniany płot – ...................................................................  

c) czytał uważnie – .................................................................... 

 
3. Wskaż zestaw zawierający imiesłowy. (0-1) 
 
a) przyszedł, siedzi, pisze  
b) zielony, hałaśliwy, mały  
c) idąc, czytający, napisany  
d) siedem, jasno, niewiele 

 
4. Napisz dwa wyrazy będące wykrzyknikami.  (0-1) 
 

a) ...................................................  

b) ...................................................  

 
5. Napisz dwa wyrazy będące partykułami. (0-1) 

 

a) ...................................................  

b) .................................................. 

 
6. Podkreśl orzeczenie w zdaniach: (0-1) 
a) Marek stanie się sławny.  
b) b) Jasio jest najlepszy.  
c) Pomagam młodszej siostrze. 
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7. Narysuj wykresy zdań i nazwij ich rodzaj. (0-4) 

a) Odrobię lekcje i obejrzę film. 
 
 
 
 
 
b) Obejrzę film albo porozmawiam z bratem. 

 
 
 
 
8. Określ rodzaj zdania podrzędnego.  (0-4) 

a) Jestem taki, jak zwykle byłem. – ...............................................  

b) Cieszy mnie, że kwiaty pachną. – ..............................................  

c) Podaj mi gazetę, która leży na fotelu. – .....................................  

d) Zadzwoniłem do informacji, aby dowiedzieć się o godzinę odjazdu pociągu. – 

.......................................................................... 

 
 
 
 
 
9. Sporządź wykresy zdań. (0-6) 

a) Gabriela powiedziała Markowi, aby przyszedł po południu i przyniósł książki, które są 
jej potrzebne do napisania referatu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Namyślał się długo, czy powiedzieć jej, że zna jej tajemnicę, ale nikomu tego nie 
zdradzi, bo jest jej prawdziwym przyjacielem 
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III. Praca pisemna  
Zadanie 1. (0-16) 
 
Napisz rozprawkę na temat: Życie jest teatrem. Odwołaj się do co najmniej dwóch 
przykładów z literatury lub historii. Pami ętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza 
niż połowa wyznaczonego miejsca.  

 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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