
TEKST II

[Szwedzi wswoim marszu po Rze-
czypospolitej dotarli 16 listopada 1655
roku aż pod Częstochowę ichcieli zra-
bować skarby gromadzone w klasz-
torze przez trzy stulecia. Tam gene-
rał szwedzki, Burhard Müller, napot-
kał na niespodziewany opór zakon-
ników i okolicznej szlachty, którym
niebo dopomagało w walce. Sam
Müller widział niewiastę wniebieskiej
sukni, jak na murach naprawiała ar-
maty i zwracała pociski w przeciwną
stronę; raz też sześciu żołnierzy nie-
przyjacielskich wjednym czasie proch
armatni oślepił.

Wtedy to sprowadzono z Krako-
wa wielką armatę, nazywaną kolu-
bryną. Wielkie szkody działo to po-
czyniło w murach klasztoru. ]

– Źle, ojcze wielebny. Nasz mur
dłużej niż dzień nie wytrzyma. – Czar-
niecki rzekł z cicha, gdy jak co wie-
czór z przeorem Kordeckim mury
obchodził. [...]

Wtem zaczerniła jakaś postać we
mgle i Babinicz1 pojawił się koło roz-
mawiających.

– Patrzę, kto tu mówi, bo twarzy
nie można o trzy kroki rozpoznać
– rzekł. – Dobry wieczór, ojcze czci-
godny. A o czym mowa?

– Mówimy o tym dziale. Pan Czar-
niecki radzi wycieczkę2. [...] 

– Ojcze kochany! – rzekł pan An-
drzej. – Od czasu, jak nam trzaska
mur ta kolubryna, ciągle o niej my-
ślę, i coś mi przychodzi do głowy...
Wycieczka na nic... Ale chodźmy
gdzie do izby, to wam moje zamysły
wyłuszczę. [...]

Wkrótce potem zasiedli przy sos-
nowym stole w ubogiej celi przeor-
skiej. Ksiądz Augustyn Kordecki i pan
Piotr Czarniecki pilnie patrzyli
w młodą twarz Babinicza; on rzekł:

– Tu wycieczka na nic. Spostrze-
gą i odbiją. [...] Musi jeden człowiek
pójść i to działo prochami rozsadzić.
Najlepiej, żeby poszedł w przebra-
niu. Tu kolety3 podobne do szwedz-
kich są. Jak nie będzie można ina-

czej, to się pomiędzy Szwedów wśliź-
nie, jeśli zaś z tej strony szańca, z któ-
rej pysk owej kolubryny wygląda, nie
ma ludzi, to jeszcze lepiej. 

– Dla Boga! Cóż ten jeden człowiek
uczyni? 

– Potrzebuję tylko puszkę z pro-
chem działu w pysk włożyć, z nitką
prochową wiszącą, i nitkę podpalić.
Gdy prochy buchną, działo kaduk...
– chciałem powiedzieć: pęknie!

– Ej, chłopcze! Co też gadasz? Ma-
łoż to prochu co dzień w nie tkają, a nie
pęka? [...]

– Ojcze kochany, wielkie w was ser-
ce, bohaterskie i święte... i święte – po-
wtórzył Kmicic – ale się na armatach
nie znacie. Inna rzecz, gdy prochy bu-
chają w tyle armaty, bo wtedy wyrzu-
cają kulę i przodem wylatuje; ale gdy
kto nimi wylot zatka i zapali, to nie
masz takiego działa, które by ten eks-
peryment wytrzymać mogło. [...] 

– Widzi mi się to rzecz niepodobna
– rzekł na to ksiądz Kordecki – bo na-
przód, kto to się podejmie uczynić?

– Okrutny jeden ladaco – odrzekł
pan Andrzej – a zwie się Babinicz. [...]

– To bohater, to rycerz nad rycerze,
jak mi Bóg miły! – zakrzyknął Czar-
niecki. I chwyciwszy Kmicica za szy-
ję, mówił dalej – dajże gęby za samą
ochotę, dajże gęby! [...]

[Kilka nocy później] w dalekości
buchnął słup ognia i huk, jakby wszyst-
kie gromy nieba zwaliły się na ziemię,
wstrząsnął murami, kościołem i klasz-
torem. [...]

– Działo największe pękło! Ta kolu-
bryna! 

– Gdzie ksiądz Kordecki?
–Na murach! Modli się! On to sprawił!
– Babinicz działo wysadził! – wołał

pan Czarniecki.
– Babinicz! Babinicz! Chwała Pan-

nie Najświętszej! Już nam nie będą
szkodzili!

Jednocześnie odgłosy zamiesza-
nia poczęły dolatywać i ze szwedzkie-
go obozu. Na wszystkich szańcach za-
błysły ognie.

[Wreszcie nadeszła noc 25 grudnia
1655 roku. Szwedzi zaczęli ściągać dzia-

ła z nasypów i przed południem na-
stępnego dnia oddziały piechoty i ja-
zdy opuściły Jasną Górę.]

HENRYK SIENKIEWICZ,
POTOP, TOM II, LSW,WARSZAWA 1991

Zadanie 13. (0-1)
OObbllęężżeenniiee  kkllaasszzttoorruu  ttrrwwaałłoo
A. pięć tygodni.
B. trzy miesiące.
C. cztery tygodnie.
D. prawie dwa miesiące.

Zadanie 14. (0-1)
DDuucchhoowwyymm  pprrzzyywwóóddccąą  oobbrroonnyy

kkllaasszzttoorruu  bbyyłł
A. Müller. C. Kordecki.
B. Babinicz. D. Czarniecki.

Zadanie 15. (0-1)
CCzzaarrnniieecckkii  nnaa  ddeeccyyzzjjęę  KKmmiicciiccaa  zzaa--

rreeaaggoowwaałł  zz
A. podziwem. C. zdziwieniem.
B. zazdrością. D. zadowoleniem.

Zadanie 16. (0-1)
AAbbyy  ooddddaaćć  eemmooccjjee  oobbrroońńccóóww  ppoo

wwyyssaaddzzeenniiuu  kkoolluubbrryynnyy,,  nnaarrrraattoorr  uużżyyłł
A. pytań i epitetów.
B. porównań i wykrzyknień.
C. rzeczowników i zdań złożonych.
D. zdań pojedynczych iwykrzyknień.

Zadanie 17. (0-1)
OOppiissaannee  ww tteekkśścciiee  IIII  wwyyddaarrzzeenniiaa

mmiiaałłyy  mmiieejjssccee  ww cczzaassaacchh
A. „potopu” szwedzkiego.
B. rządów pierwszego króla z dy-

nastii Wazów.  
C. wojen polsko-szwedzkich z I po-

łowy XVII w.
D. siedemnastowiecznych wojen

domowych i rokoszy.
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Model odpowiedzi i schemat punktowania 

Zadania zamknięte 

zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

odp. A D D A B B A C A D C C A C A D A D C D 

 

Zadania otwarte 

zadanie odpowiedź poprawna punkty zasady przyznawania punktów 

21 Np. Matka Boska, która pomaga w walce, 
ingerencja sił nadprzyrodzonych w życie 
ludzi, walka za ojczyznę… 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie  
motywu; 

22 Np. Chęć zdobycia skarbów  
klasztornych… 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie  
bezpośredniej przyczyny ataku na 
klasztor; 

23 Np. Niewiasta w niebieskiej sukni (Mary-
ja) naprawiała armaty, zwracała pociski  
w stronę Szwedów, jednocześnie sześciu 
żołnierzy szwedzkich oślepił proch  
armatni, Matka Boska pomogła wysadzić 
kolubrynę... 

0-1 1 pkt przyznaje się za wypisanie  
z tekstu trzech wydarzeń z udziałem 
sił nadprzyrodzonych; 

24 Np. Babinicz chciał przebrać się w strój 
szwedzki, przekraść się do obozu wroga, 
włożyć w otwór działa puszkę z prochami 
i ją podpalić; w ten sposób armata by 
wybuchła… 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie  
czterech elementów planu; 
 

25 Np. odważny – Babinicz bez wahania 
zdecydował się pójść do obozu wroga... 
mądry – Żołnierz doskonale zna się  
na działaniu armat… 

0-3 1 pkt przyznaje się za nazwanie 
dwóch cech charakteru Babinicza; 
1 pkt przyznaje się za uzasadnienie 
cech; 
1 pkt przyznaje się za zapisanie cech 
w formie przymiotnika; 

26 Np. W I poł. XVII w. Rzeczypospolita 
toczyła wojnę z Chmielnickim (1648), 
Szwedami (1655). Zdarzało się, że tuż  
po zawarciu pokoju z jednym państwem 
granicę Polski  przekraczały inne wojska.  

0-2 1 pkt przyznaje się za poprawne 
podanie dwóch wydarzeń historycz-
nych; 
1 pkt przyznaje się za zbudowanie 
tekstu poprawnego pod względem 
językowo-stylistycznym; 

27 Np. Tworzyli w czasach zaborów, więc 
swoją twórczością chcieli uczyć historii, 
krzepić serca, dawać nadzieję  
na odzyskanie niepodległości… 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie lo-
gicznego powodu; 

Kryteria oceny notatki 

lp kryterium punkty zasady przyznania punktów 

0-1 1 pkt przyznaje się za podanie infor-
macji na temat hasła (znaczenie, 
przyczyny tworzenia, przykłady); 

1 Realizacja tematu 

0-1 1 pkt przyznaje się za dostosowanie 
wypowiedzi do sytuacji komunika-
cyjnej (informacja, brak ocen, komen-
tarzy, wyróżnienie hasła, równoważ-
niki zdań, skróty – co najmniej dwa 
elementy); 

2 Język i styl 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność 
językowo-stylistyczną (dopuszczalny 
1 błąd); 

3 Ortografia i interpunkcja 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność 
ortograficzną i interpunkcyjną  
(dopuszczalny 1 błąd ortograficzny  
i 1 błąd interpunkcyjny); 

Kryteria oceny artykułu 

Treść (0-6) 

1 Temat 0-2 1 pkt przyznaje się za wyjaśnienie pojęcia 
legenda / mit; 
1 pkt przyznaje się za wyjaśnienie mechani-
zmu powstawania narodowych legend; 

2 Przykłady 0-2 1 pkt przyznaje się za opis dwóch przykła-
dów z arkusza; 
1 pkt przyznaje się za podanie i opis przy-
kładu spoza arkusza; 

3 Uzasadnienie 0-1 1 pkt przyznaje się za przedstawienie przy-
wołanych faktów w funkcji argumentacyj-
nej 

4 Wnioski 0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie i omówie-
nie znaczenia narodowych legend; 

Kompozycja (0-3)* 

5 Trójdzielność kompozycji i zacho-
wanie właściwych proporcji 

0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie wstę-
pu, rozwinięcia i zakończenia 
z zachowaniem właściwych proporcji; 

6 Układ graficzny 0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie akapi-
tów; 

7 Logika i spójność tekstu 0-1 1 pkt przyznaje się za logiczne uporządko-
wanie treści (nie ma też nieuzasadnionych 
powtórzeń myśli) i wprowadzenie wskaźni-
ków zespolenia; 

Język i styl (0-4)* 

8 Poprawność językowa (fleksyjna, 
leksykalna, frazeologiczna, słowo-
twórcza, bogactwo słownictwa) 

0-3 0-3 bł. – 3 pkt 
4 bł. – 2 pkt 
5 bł. – 1 pkt 
6 bł. – 0 pkt 

9 Dostosowanie wypowiedzi do sytu-
acji komunikacyjnej 

0-1 1 pkt przyznaje się za celowe wprowadze-
nie środków językowych charakterystycz-
nych dla artykułu (np. rozbudowane zdania 
pojedyncze, zdania złożone przyczyny, 
tytuł, śródtytuły…); 

Zapis (0-3)* 

10 Poprawność interpunkcyjna 0-1 dopuszcza się 3 błędy interpunkcyjne; 
11 Poprawność ortograficzna 0-2 0 bł. – 2 pkt; 1 bł. – 1 pkt; 2 bł. – 0 pkt 

* Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca nie zajmuje co najmniej 3/4 strony A4. 
 
Uwaga: Wobec prac uczniów ze stwierdzoną dysortografią stosuje się inne kryteria dotyczące zapisu 
w notatce oraz w artykule. 
Notatka 

3. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się 2 błędy ortograficzne i 2 interpunkcyj-
ne). 
Artykuł 

10. Poprawność interpunkcyjna (dopuszcza się 4 błędy interpunkcyjne) 0-1 pkt. 
11. Poprawność ortograficzna 0 – 2 bł. – 2 pkt., 3 bł. – 1 pkt, 4 bł. I więcej – 0 pkt. 

1 Babinicz – takie przezwisko przybrał
Andrzej Kmicic.
2 wycieczka – tu: nocny wypad do
obozu wroga w celu np. zniszczenia
armat
3 kolet – męski kaftan z ozdobnym
kołnierzem

Zadanie 18. (0-1)
PPrrzzeeddssttaawwiieennii  pprrzzeezz  mmaallaarrzzaa  żżoołł--

nniieerrzzee  ppoollssccyy  wwaallcczząą  zz aarrmmiiąą
A. szwedzką.
B. niemiecką.
C. austriacką.
D. bolszewicką.

Zadanie 19. (0-1)
OObbrraazz  JJeerrzzeeggoo  KKoossssaakkaa  rreepprree--

zzeennttuujjee  mmaallaarrssttwwoo
A. religijne.
B. pejzażowe.
C. batalistyczne.
D. marynistyczne.

Zadanie 20. (0-1)
OO  ccuuddoowwnnoośśccii  pprrzzeeddssttaawwiioonneeggoo

nnaa  oobbrraazziiee  zzwwyycciięęssttwwaa  śśwwiiaaddcczzyy
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm

A. obecność rzeki związanej z tra-
dycją i kulturą Polski.

B. obecność żołnierzy bohater-
sko ginących za ojczyznę.

C. przedstawienie biegnącego
z nieba promienia światła.

D. przedstawienie nad polem bi-
twy postaci Matki Boskiej.

Zadanie 21. (0-1)
WWsskkaażż  mmoottyyww,,  kkttóórryy  łłąącczzyy  TTEEKKSSTT

IIII  zz TTEEKKSSTTEEMM  IIIIII..
...................................................................
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 22. (0-1)
NNaappiisszz,,  ccoo  bbyyłłoo  bbeezzppoośśrreeddnniiąą  pprrzzyy--

cczzyynnąą  aattaakkuu  nnaa  JJaassnnąą  GGóórręę  ((TTEEKKSSTT  IIII))..
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 23. (0-1)
WWyyppiisszz  zz TTEEKKSSTTUU  IIII  ttrrzzyy  zzddaarrzzee--

nniiaa  śśwwiiaaddcczząąccee  oo ppoommooccyy  ssiiłł  nnaaddpprrzzyy--
rrooddzzoonnyycchh  ww wwaallccee  zzee  SSzzwweeddaammii.
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 24. (0-1)
OOddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  TTEEKKSSTTUU  IIII,,  sswwoo--

iimmii  ssłłoowwaammii  wwyyjjaaśśnniijj  ddookkłłaaddnniiee,,  nnaa
cczzyymm  ppoolleeggaałł  ppllaann  BBaabbiinniicczzaa..
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 25. (0-3)
ZZaa  ppoommooccąą  pprrzzyymmiioottnniikkóóww  nnaazzwwiijj

ddwwiiee  rróóżżnnee  cceecchhyy  cchhaarraakktteerruu  BBaabbiinnii--
cczzaa  ii uuzzaassaaddnniijj  jjee,,  ooddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo
TTEEKKSSTTUU  IIII..  
...................................................................
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 26. (0-2)
PPrrzzyywwoołłuujjąącc  ddwwaa  wwyyddaarrzzeenniiaa  hhii--

ssttoorryycczznnee,,  uuddoowwooddnniijj,,  żżee  „„ddoottyycchhcczzaa--
ssoowwee  ppaannoowwaanniiee  JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa  ((oodd
11664488  ddoo  11665555))  ttoo  cczzaassyy  wwoojjeenn””..
...................................................................
................................................................... 
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 27. (0-1)
OOddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy  zz hhiissttoo--

rriiii,,  wwyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  ddwwaajj  XXIIXX--wwiieecczz--
nnii  ttwwóórrccyy,,  HHeennrryykk  SSiieennkkiieewwiicczz  ii JJaann
MMaatteejjkkoo,,  wwyykkoorrzzyyssttyywwaallii  ww sswwooiicchh
ddzziieełłaacchh  cchhlluubbnnee  wwyyddaarrzzeenniiaa  zz hhiissttoo--
rriiii  PPoollsskkii..
...................................................................
................................................................... 
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 28. (0-4)
ZZrreeddaagguujj  nnoottęę  ssłłoowwnniikkoowwąą,,  ww kkttóó--

rreejj  oobbjjaaśśnniisszz  hhaassłłoo  lleeggeennddaa  nnaarrooddoowwaa..
PPooddaajj  pprrzzyycczzyynnyy  ppoowwssttaawwaanniiaa  lleeggeenndd
oorraazz  pprrzzyykkłłaadd  ttaakkiieeggoo  tteekkssttuu..
...................................................................
...................................................................
................................................................... 
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 29. (0-16)
ZZrreeddaagguujj  ddoo  ggaazzeettkkii  sszzkkoollnneejj  aarrttyy--

kkuułł,,  ww kkttóórryymm  pprrzzeeddssttaawwiisszz,,  jjaakk  ppoo--
wwssttaajjąą  lleeggeennddyy  nnaarrooddoowwee  ii jjaakkiiee  jjeesstt
iicchh  zznnaacczzeenniiee  ddllaa  ttrraaddyyccjjii  ii ttoożżssaammoo--
śśccii  nnaarroodduu..  OOddwwoołłaajj  ssiięę  ddoo  ddwwóócchh  tteekk--
ssttóóww  zz aarrkkuusszzaa  ii jjeeddnneeggoo  pprrzzyykkłłaadduu
ssppoozzaa  nniieeggoo..

Pamiętaj, aby Twoja praca zajmo-
wała co najmniej 3/4 strony A4.

JERZY KOSSAK, CUD NAD WISŁĄ 15 SIERPNIA 1920, MUZEUM WOJSKA

TEKST III

Test przygotowali: BOŻENA BARAŃSKA, KRZYSZTOF WIATR, MAREK ZIELIŃSKI


