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I. Przeczytaj uważnie tekst, następnie wykonaj polecenia 
 

Jan Brzechwa 
„Akademia Pana Kleksa” (Niezwykła opowieść Mateusza, fragment) 
 

Nie jestem ptakiem - jestem księciem. W latach mego dzieciństwa nieraz opowiadano mi 

bajki o ludziach przemienionych w ptaki lub zwierzęta, nigdy jednak nie wierzyłem w 

prawdziwość tych opowieści. 

Tymczasem właśnie moje życie potoczyło się tak, jak to opisuje się w owych bajkach. 

Urodziłem się na królewskim dworze jako jedyny syn i następca tronu wielkiego i potężnego 

władcy. Mieszkałem w pałacu wyłożonym marmurami i złotem, stąpałem po perskich 

dywanach, każdy mój kaprys był natychmiast zaspakajany przez usłużnych ministrów i 

dworzan, każda moja łza, gdy płakałem, była liczona, każdy uśmiech wpisywany był do 

specjalnej księgi uśmiechów książęcych, a dziś jestem szpakiem, który czuje się obco 

zarówno pośród ptaków, jak i pośród ludzi. 

Ojciec mój był królem i panował licznym krajom i narodom. Miliony ludzi drżały z trwogi na 

dźwięk jego imienia. Nieprzebrane skarby i pałace, złote korony i berła, drogocenne 

kamienie, bogactwa, o jakich nikomu się nie śni, należały do mego ojca. Matka moja była 

księżniczką i słynęła z urody na wszystkich lądach i morzach. Miałem cztery siostry, z 

których każda wyszła za mąż za innego króla: jedna była królową hiszpańską, druga włoską, 

trzecia portugalską, czwarta holenderską. Okręty królewskie panowały na czterech morzach, a 

wojsko było tak liczne i tak potężne, że kraj mój nie miał wrogów i wszyscy królowie świata 

zabiegali o przyjaźń i przychylność mego ojca. 

Od najwcześniejszych lat miałem zamiłowanie do polowania i do konnej jazdy. Moja własna 

stajnia liczyła sto dwadzieścia wierzchowców krwi arabskiej i angielskiej oraz czterdzieści 

osiem stepowych mustangów. 

W zbrojowni mojej zebrane były strzelby myśliwskie, wykonane przez najlepszych 

rusznikarzy i dostosowane specjalnie do mego wzrostu, do długości mego ramienia i do mego 

oka. 

Gdy ukończyłem siedem lat, ojciec mój, król, powierzył mnie dwunastu najznakomitszym 

uczonym i rozkazał im, aby nauczyli mnie wszystkiego tego, co sami wiedzą i umieją.  

Uczyłem się dobrze, ale mój nieopanowany pociąg do siodła i do strzelby rozpalał mózg i 

duszę do tego stopnia, że o niczym innym nie umiałem myśleć. Dlatego też ojciec, w obawie 
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o moje zdrowie, zabronił mi jeździć konno. Płakałem z tego powodu rzewnymi łzami, a łzy te 

cztery damy zbierały starannie do kryształowego flakonu. Gdy flakon już się napełnił po 

brzegi, stosownie do zwyczajów mego kraju ogłoszono żałobę narodową na przeciąg trzech 

dni. Cały dwór przywdział czarne stroje i wszelkie przyjęcia, bale i zabawy zostały odwołane. 

Na pałacu opuszczono chorągiew do połowy masztu, a całe wojsko na znak smutku odpięło 

ostrogi. Z tęsknoty za mymi końmi straciłem apetyt, nie chciałem się uczyć i siedziałem po 

całych dniach na maleńkim tronie, nie odzywając się do nikogo i nie odpowiadając na 

pytania.  

Zarówno uczeni, jak i moja matka usiłowali nakłonić króla, ażeby cofnął zakaz – jednak na 

próżno. Ojciec nie miał zwyczaju odwoływania swych postanowień. [...]  

Nie mogłem pojąć, czemu nadworni lekarze zabronili mi jeździć konno, skoro było 

powszechnie wiadomo, że jestem jednym z najlepszych jeźdźców w kraju i że panuję nad 

koniem tak samo sprawnie, jak mój ojciec nad królestwem. Po nocach śniły mi się moje 

bachmaty, moje ukochane wierzchowce i przez sen wymawiałem ich imiona, które 

pamiętałem tak dobrze. 

Pewnej nocy zbudziło mnie nagle ciche rżenie pod oknem. Zerwałem się z łóżka i wyjrzałem 

do ogrodu, Na ścieżce stał osiodłany mój wspaniały wierzchowiec Ali-Baba, który 

najwidoczniej dosłyszał moje wołanie, a teraz na mój widok parsknął radośnie i zbliżył się aż 

pod samo okno. Ubrałem się po ciemku, porwałem strzelbę i zachowując jak największą 

ciszę, wyskoczyłem przez okno wprost na grzbiet Ali-Baby. Rumak ruszył z kopyta, 

przesadził kilka ogrodowych parkanów i pobiegł przed siebie, unosząc mnie nie wiadomo 

dokąd. Pędziliśmy tak przez dłuższy czas w świetle księżyca, gdy zaś okazało się, że nie ma 

za nami pogoni, ująłem wodze w ręce i skierowałem się do widniejącego opodal lasu. 

Upojony tą nocną jazdą, zapomniałem o zakazie ojca, o tym, że coraz bardziej oddalam się od 

pałacu i że w lesie nie jest bezpiecznie. Miałem wówczas osiem lat, ale odwagi posiadałem 

nie mniej niż pięciu królewskich grenadierów razem wziętych. 

Gdy wjechałem do lasu, koń zaczął okazywać dziwny niepokój, zwolnił bieg, aż wreszcie 

stanął jak wryty, drżąc i parskając. Niebawem zrozumiałem, co zaszło: na ścieżce leśnej na 

wprost Ali-Baby stał olbrzymi wilk. Szczerzył straszliwe kły i piana kapała mu z pyska. 

Ściągnąłem szybko wodze i chwyciłem strzelbę. Wilk z rozwartą paszczą powoli zbliżał się 

ku mnie. 

Krzyknąłem więc:  

- W imieniu, króla rozkazuję ci, wilku, abyś mi dał wolną drogę, w przeciwnym razie będę 

musiał cię zabić! 
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Ale wilk tylko zachichotał ludzkim śmiechem i nacierał na mnie w dalszym ciągu. Wówczas 

odwiodłem kurek, wycelowałem i wpakowałem cały zapas nabojów w otwarty pysk wilka. 

Strzał był niechybny. Wilk skulił się, wyprężył jakby do skoku, wreszcie padł tuż u kopyt Ali-

Baby. Zeskoczyłem z siodła i zbliżyłem się do zabitego zwierza. W chwili jednak gdy stałem 

nad nim, podziwiając jego wielki wspaniały łeb, wilk ostatnim widocznie wysiłkiem dźwignął 

się i wbił mi kieł, ostry jak sztylet, w prawe udo. Poczułem przeszywający ból, ale już po 

chwili szczęki wilka same się rozwarły i łeb opadł z łoskotem na ziemię. 

Równocześnie ze wszystkich stron rozległy się groźne, przeciągłe wycia wilków. 

Półprzytomny z bólu i przerażenia, dosiadłem Ali-Baby, i pocwałowałem w kierunku pałacu. 

Gdy wkradłem się do ogrodu, była jeszcze noc. Zbliżyłem się do okna i wskoczyłem do 

pokoju, pozostawiając konia własnemu losowi. Nikt najwidoczniej nie dostrzegł mojej 

nieobecności, toteż jak najszybciej położyłem się do łóżka i natychmiast usnąłem kamiennym 

snem. Kiedy się rano zbudziłem, ujrzałem sześciu lekarzy i dwunastu uczonych pochylonych 

nad moim łóżkiem i z zakłopotaniem kiwających głowami. Z mego odsłoniętego uda małymi 

kroplami sączyła się krew. Lekarze nie mogli w żaden sposób dociec przyczyny krwotoku, ja 

zaś w obawie przed ojcem przemilczałem nocną przygodę i spotkanie z wilkiem. 
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1. Zaznacz, czy to prawdziwa, czy fałszywa informacja. Jeśli jest fałszywa,  
przeredaguj (zmień) zdanie tak, aby było właściwe. (6 p.) 

 
 Prawda Fałsz 
 
Książę od dziecka wierzył w bajki o ludziach przemienionych  
w ptaki i zwierzęta. � � 
 
________________________________________________________ 
 
 
Chłopiec był jedynakiem. � � 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Następca tronu miał zamiłowanie do polowania i jazdy konnej. � � 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Król zabronił synowi jazdy konnej, bo chłopiec źle się uczył. � � 
 
________________________________________________________ 
 
 
Książę złamał zakaz królewski i wyruszył na nocną przejażdżkę. � � 
 
________________________________________________________ 
 
 
Chłopiec zastrzelił wilka, a sam został ranny w ramię, z którego 
sączyła się krew. � � 
 
________________________________________________________ 

 

II. Zaznacz właściwą odpowiedź.  

1. Akademia Pana Kleksa to: 1 p. 

A. Zdanie pojedyncze. 

B. Zdanie złożone. 

C. Równoważnik zdania. 
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2.  Szpak tak naprawdę był księciem to: 1 p. 

A. Zdanie oznajmujące. 

B. Zdanie pytające. 

C. Zdanie rozkazujące. 

 

3. Zdanie: Chłopca ugryzł wilk rozwiń, dodając do rzeczowników  
po jednym przymiotniku.  1 p. 

 _______________________________________________________   
 
 
4. Określ formę gramatyczną (przypadek, liczbę i rodzaj) rzeczowników  

występujących w zdaniu: Chłopca ugryzł wilk. 2  p. 
 
chłopca:  ___________________________ 
 
wilk:  ___________________________ 
 
 
5. Utwórz stopień wyższy i najwyższy do podanych przymiotników. 2 p. 

 

przymiotnik w stopniu 
równym 

w stopniu wyższym w stopniu najwyższym 

bogaty   

przerażony   

 
 
6. Określ liczbę liter i głosek następujących wyrazów. 2 p. 

 

wyraz liczba liter liczba głosek 

ptak   

szpak   
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7. Nazwij podkreślone części mowy: 4 p. 

 
Ściągnąłem szybko wodze, chwyciłem strzelbę i zastrzeliłem wściekłego wilka. 

 
 
 ściągnąłem  –  _________________________________  
 
 szybko  –  _________________________________  
 
 strzelbę  –  _________________________________  
 
 wściekłego  –  _________________________________  
 
 

8. Uporządkuj poniższe wyrazy w kolejności alfabetycznej: 2 p. 

 
wilk, szpak, koń, zamek, chłopiec, król, siodło, noc, las, strzelba 

 
 _______________________________________________________________________  

 
 

9. Podkreśl czasownik w każdym ze zdań, następnie określ jego formę  
gramatyczną: osobę, liczbę, czas i rodzaj (jeśli jest). 8 p. 

 

Równocześnie ze wszystkich stron rozległy się groźne, przeciągłe wycia wilków. 

 

 _____________________________________________________________________  

 

Z mego odsłoniętego uda małymi kroplami sączyła się krew. 

 

 _______________________________________________________________________  

 

Pójdziemy na polowanie. 

 

 _______________________________________________________________________  

 

Nie jeżdżę dobrze konno. 

 

 _______________________________________________________________________  
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10. Podaj odpowiednią formę czasownika w czasie przeszłym  [zadanie dodatkowe] 

(zwróć uwagę na pisownię). 2p. 
 
parsknąć - 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski: _____________________ 
 
 
krzyknąć - 3 osoba, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy: _________________ 
 
 
 
11. Uzupełnij tekst literami ż/rz, ó/u. 3 p. 

 
Mały ksią__ę uwielbiał jazdę konną tak bardzo, że nie m__gł o niczym innym myśleć. 

Ojciec zabronił mu dosiadania konia, chłopiec jednak złamał ojcowski zakaz i 

wyr___szył na przeja___dżkę swoim wspaniałym rumakiem. W lesie napotkali na 

olb___ymiego wilka, który szcze___ył swoje kły i prę___ył się, szykując się do ataku. 

Książę zastrzelił zwierzę, a sam został ranny. B__l był straszny. Chłopiec wr___cił do 

domu i położył się spać. 
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III. Uwa żnie przeczytaj wiersz, następnie wykonaj polecenia [zadania dodatkowe: 

 1, 2, 3, 4] 
 

Wanda Chotomska 
Chwila marzeń 
 
Takiej chwili nie szukajcie na zegarze,  
tego czasu żaden zegar nie pokaże,  
bo to jest godzina marzeń piękna tak,  
że się w tobie zaraz budzi ptak.  
 
Niech ta chwila marzeń niesie nas,  
czy to będzie z wiatrem, czy pod wiatr.  
Z jakich źródeł wodę będziesz pił?  
Czy na skrzydła zgarniesz gwiezdny pył?  
Czy dolecisz prosto aż do gwiazd?  
Czy nie będziesz szukał obcych gniazd?  
A jak wrócisz tutaj, gdzie twój dom,  
co przyniesiesz ludziom z tamtych stron?  
 
Niech ta chwila wielkich marzeń będzie nasza,  
więc nikogo na tę porę nie zapraszaj,  
pofruniemy tak, jak frunie z ptakiem ptak  
i będziemy pytać siebie tak. 
[...] 
 
 

1. Do czego zachęca podmiot liryczny adresata (odbiorcę) wiersza? 1 p. 
 
  _______________________________________________________________________  
  
  _______________________________________________________________________  
 
 
2. Jak rozumiesz sens podkreślonej przenośni w wierszu? 2 p. 
 
  _______________________________________________________________________  
  
  _______________________________________________________________________  
 
 
3. Wynotuj dwa przykłady rymów występujących w wierszu: 1 p. 
 
  _______________________________________________________________________  
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3. Wypisz dwa epitety użyte w wierszu: 2 p. 
 
  _______________________________________________________________________  
  
  _______________________________________________________________________  
 
 
4. Jak nazywa się podkreślony środek poetycki? 1 p. 
 
 pofruniemy tak, jak frunie z ptakiem ptak :  ___________________________________  
 
 
IV. Napisz o swoich marzeniach.  8 p. 

Tekst powinien składać się z co najmniej 8 zdań.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


