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TEKST II
[Szwedzi wswoim marszu po Rzeczypospolitej dotarli 16 listopada 1655
roku aż pod Częstochowę ichcieli zrabować skarby gromadzone w klasztorze przez trzy stulecia. Tam generał szwedzki, Burhard Müller, napotkał na niespodziewany opór zakonników i okolicznej szlachty, którym
niebo dopomagało w walce. Sam
Müller widział niewiastę wniebieskiej
sukni, jak na murach naprawiała armaty i zwracała pociski w przeciwną
stronę; raz też sześciu żołnierzy nieprzyjacielskich wjednym czasie proch
armatni oślepił.
Wtedy to sprowadzono z Krakowa wielką armatę, nazywaną kolubryną. Wielkie szkody działo to poczyniło w murach klasztoru. ]
– Źle, ojcze wielebny. Nasz mur
dłużej niż dzień nie wytrzyma. – Czarniecki rzekł z cicha, gdy jak co wieczór z przeorem Kordeckim mury
obchodził. [...]
Wtem zaczerniła jakaś postać we
mgle i Babinicz1 pojawił się koło rozmawiających.
– Patrzę, kto tu mówi, bo twarzy
nie można o trzy kroki rozpoznać
– rzekł. – Dobry wieczór, ojcze czcigodny. A o czym mowa?
– Mówimy o tym dziale. Pan Czarniecki radzi wycieczkę2. [...]
– Ojcze kochany! – rzekł pan Andrzej. – Od czasu, jak nam trzaska
mur ta kolubryna, ciągle o niej myślę, i coś mi przychodzi do głowy...
Wycieczka na nic... Ale chodźmy
gdzie do izby, to wam moje zamysły
wyłuszczę. [...]
Wkrótce potem zasiedli przy sosnowym stole w ubogiej celi przeorskiej. Ksiądz Augustyn Kordecki i pan
Piotr Czarniecki pilnie patrzyli
w młodą twarz Babinicza; on rzekł:
– Tu wycieczka na nic. Spostrzegą i odbiją. [...] Musi jeden człowiek
pójść i to działo prochami rozsadzić.
Najlepiej, żeby poszedł w przebraniu. Tu kolety3 podobne do szwedzkich są. Jak nie będzie można ina-

czej, to się pomiędzy Szwedów wśliźnie, jeśli zaś z tej strony szańca, z której pysk owej kolubryny wygląda, nie
ma ludzi, to jeszcze lepiej.
– Dla Boga! Cóż ten jeden człowiek
uczyni?
– Potrzebuję tylko puszkę z prochem działu w pysk włożyć, z nitką
prochową wiszącą, i nitkę podpalić.
Gdy prochy buchną, działo kaduk...
– chciałem powiedzieć: pęknie!
– Ej, chłopcze! Co też gadasz? Małoż to prochu co dzień w nie tkają, a nie
pęka? [...]
– Ojcze kochany, wielkie w was serce, bohaterskie i święte... i święte – powtórzył Kmicic – ale się na armatach
nie znacie. Inna rzecz, gdy prochy buchają w tyle armaty, bo wtedy wyrzucają kulę i przodem wylatuje; ale gdy
kto nimi wylot zatka i zapali, to nie
masz takiego działa, które by ten eksperyment wytrzymać mogło. [...]
– Widzi mi się to rzecz niepodobna
– rzekł na to ksiądz Kordecki – bo naprzód, 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 Czarniecki. I chwyciwszy Kmicica za szyję, mówił dalej – dajże gęby za samą
ochotę, dajże gęby! [...]
[Kilka nocy później] w dalekości
buchnął słup ognia i huk, jakby wszystkie gromy nieba zwaliły się na ziemię,
wstrząsnął murami, kościołem i klasztorem. [...]
– Działo największe pękło! Ta kolubryna!
– Gdzie ksiądz Kordecki?
–Na murach! Modli się! On to sprawił!
– Babinicz działo wysadził! – wołał
pan Czarniecki.
– Babinicz! Babinicz! Chwała Pannie Najświętszej! Już nam nie będą
szkodzili!
Jednocześnie odgłosy zamieszania poczęły dolatywać i ze szwedzkiego obozu. Na wszystkich szańcach zabłysły ognie.
[Wreszcie nadeszła noc 25 grudnia
1655 roku. Szwedzi zaczęli ściągać dzia-

TEKST III

ła z nasypów i przed południem następnego dnia oddziały piechoty i jazdy opuściły Jasną Górę.]
HENRYK SIENKIEWICZ,
POTOP, TOM II, LSW, WARSZAWA 1991
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 13. (0-1)
Oblężenie klasztoru trwało
A. pięć tygodni.
B. trzy miesiące.
C. cztery tygodnie.
D. prawie dwa miesiące.

Zadanie 16. (0-1)
Aby oddać emocje obrońców po
wysadzeniu kolubryny, narrator użył
A. pytań i epitetów.
B. porównań i wykrzyknień.
C. rzeczowników i zdań złożonych.
D. zdań pojedynczych iwykrzyknień.

Zadanie 17. (0-1)
Opisane w t e k ś c i e I I w y d a r z e n i a
miały miejsce w czasach
A. „potopu” szwedzkiego.
B. rządów pierwszego króla z dynastii Wazów.
C. wojen polsko-szwedzkich z I połowy XVII w.
D. siedemnastowiecznych wojen
domowych i rokoszy.

Zadanie 26. (0-2)
Przywołując dwa wydarzenia hi storyczne, udowodnij, że „dotychczasowe panowanie Jana Kazimierza (od
1648 do 1655) to czasy wojen”.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 27. (0-1)

Zadanie 18. (0-1)

Zadanie 21. (0-1)

Przedstawieni przez malarza żołnierze polscy walczą z armią
A. szwedzką.
B. niemiecką.
C. austriacką.
D. bolszewicką.

Wskaż motyw, który łączy TEKST
II z TEKSTEM III.
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Odwołując się do wiedzy z histo rii, wyjaśnij, dlaczego dwaj XIX-wieczni twórcy, Henryk Sienkiewicz i Jan
M a t e j k o , w y k o r z y s t y w a l i w swoich
dziełach chlubne wydarzenia z historii Polski.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 22. (0-1)

Zadanie 28. (0-4)

Zadanie 19. (0-1)

Napisz, co było bezpośrednią przyczyną ataku na Jasną Górę (TEKST II).
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zredaguj notę słownikową, w której objaśnisz hasło legenda narodowa.
Podaj przyczyny powstawania legend
oraz przykład takiego tekstu.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 20. (0-1)

1

O cudowności przedstawionego
na obrazie zwycięstwa świadczy
przede wszystkim
A. obecność rzeki związanej z tradycją i kulturą Polski.
B. obecność żołnierzy bohatersko ginących za ojczyznę.
C. przedstawienie biegnącego
z nieba promienia światła.
D. przedstawienie nad polem bitwy postaci Matki Boskiej.

Zadanie 23. (0-1)
Wypisz z TEKSTU II trzy zdarzenia świadczące o pomocy sił nadprzyrodzonych w walce ze Szwedami.
...................................................................
...................................................................

Zadanie 24. (0-1)
Odwołując się do TEKSTU II, swoimi słowami wyjaśnij dokładnie, na
czym polegał plan Babinicza.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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Zadania otwarte
zadanie

odpowiedź poprawna

punkty
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Np. Matka Boska, która pomaga w walce,
ingerencja sił nadprzyrodzonych w życie
ludzi, walka za ojczyznę…
Np. Chęć zdobycia skarbów
klasztornych…

0-1

1 pkt przyznaje się za wskazanie
motywu;

0-1

Np. Niewiasta w niebieskiej sukni (Maryja) naprawiała armaty, zwracała pociski
w stronę Szwedów, jednocześnie sześciu
żołnierzy szwedzkich oślepił proch
armatni, Matka Boska pomogła wysadzić
kolubrynę...
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…
Np. odważny – Babinicz bez wahania
zdecydował się pójść do obozu wroga...
mądry – Żołnierz doskonale zna się
na działaniu armat…

0-1

1 pkt przyznaje się za wskazanie
bezpośredniej przyczyny ataku na
klasztor;
1 pkt przyznaje się za wypisanie
z tekstu trzech wydarzeń z udziałem
sił nadprzyrodzonych;

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
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zasady przyznawania punktów

0-1

1 pkt przyznaje się za wskazanie
czterech elementów planu;

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;
1 pkt przyznaje się za poprawne
podanie dwóch wydarzeń historycznych;
1 pkt przyznaje się za zbudowanie
tekstu poprawnego pod względem
językowo-stylistycznym;
1 pkt przyznaje się za wskazanie logicznego powodu;

Zadanie 15. (0-1)
Czarniecki na decyzję Kmicica zareagował z
A. podziwem. C. zdziwieniem.
B. zazdrością. D. zadowoleniem.

Zadanie 25. (0-3)

Obraz Jerzego Kossaka repre zentuje malarstwo
A. religijne.
B. pejzażowe.
C. batalistyczne.
D. marynistyczne.

Zadania zamknięte

Zadanie 14. (0-1)
Duchowym przywódcą obrony
klasztoru był
A. Müller.
C. Kordecki.
B. Babinicz.
D. Czarniecki.

Za pomocą przymiotników nazwij
dwie różne cechy charakteru Babinicza i u z a s a d n i j j e , o d w o ł u j ą c s i ę d o
TEKSTU II.
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

Model odpowiedzi i schemat punktowania

Np. Tworzyli w czasach zaborów, więc
0-1
swoją twórczością chcieli uczyć historii,
krzepić serca, dawać nadzieję
na odzyskanie niepodległości…
Kryteria oceny notatki
lp
kryterium
punkty
zasady przyznania punktów
1
Realizacja tematu
0-1
1 pkt przyznaje się za podanie informacji na temat hasła (znaczenie,
przyczyny tworzenia, przykłady);
0-1
1 pkt przyznaje się za dostosowanie
wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (informacja, brak ocen, komentarzy, wyróżnienie hasła, równoważniki 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 mechanizmu powstawania narodowych legend;
2
Przykłady
0-2
1 pkt przyznaje się za opis dwóch przykładów z arkusza;
1 pkt przyznaje się za podanie i opis przykładu spoza arkusza;
3
Uzasadnienie
0-1
1 pkt przyznaje się za przedstawienie przywołanych faktów w funkcji argumentacyjnej
4
Wnioski
0-1
1 pkt przyznaje się za wskazanie i omówienie znaczenia narodowych legend;
Kompozycja (0-3)*
5
Trójdzielność kompozycji i zacho0-1
1 pkt przyznaje się za wprowadzenie wstęwanie właściwych proporcji
pu, rozwinięcia i zakończenia
z zachowaniem właściwych proporcji;
6
Układ graficzny
0-1
1 pkt przyznaje się za wprowadzenie akapitów;
7
Logika i spójność tekstu
0-1
1 pkt przyznaje się za logiczne uporządkowanie treści (nie ma też nieuzasadnionych
powtórzeń myśli) i wprowadzenie wskaźników zespolenia;
Język i styl (0-4)*
8
Poprawność językowa (fleksyjna,
0-3
0-3 bł. – 3 pkt
leksykalna, frazeologiczna, słowo4 bł. – 2 pkt
twórcza, bogactwo słownictwa)
5 bł. – 1 pkt
6 bł. – 0 pkt
9
Dostosowanie wypowiedzi do sytu0-1
1 pkt przyznaje się za celowe wprowadzeacji komunikacyjnej
nie środków językowych charakterystycznych 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.
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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 interpunkcyjne).
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.

Zadanie 29. (0-16)
Zredaguj do gazetki szkolnej artykuł, w którym przedstawisz, jak po wstają legendy narodowe i jakie jest
ich znaczenie dla tradycji i tożsamości narodu. Odwołaj się do dwóch tekstów z a r k u s z a i j e d n e g o p r z y k ł a d u
spoza niego.
Pamiętaj, aby Twoja praca zajmowała co najmniej 3/4 strony A4.
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