Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.
Ignacy Krasicki
Lew i zwierzęta
Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały,
Był dyskurs1 jaki przymiot2 w zwierzu doskonały.
Słoń roztropność zachwalał; żubr mienił3 powagę;
Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę;
Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać;
Wilk staranie przemyślne, jak zdobyczy dostać,
Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi,
Ryś odzienie wytworne, zając rącze4 nogi;
Pies wierność, liszka5 umysł w fortele6 obfity;
Baran łagodność, osieł żywot pracowity.
Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali:
„Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali”.
www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/lew-i-zwierzeta
1

Dyskurs – tu: dyskusja.
Przymiot – zaleta.
3
Mienił – tu: uważał.
4
Rącze – szybkie w biegu.
5
Liszka – samica lisa.
6
Fortel – podstęp.
2

Zadanie 1. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
W bajce Ignacego Krasickiego wypowiada się narrator w A/B, który C/D.
A. pierwszej osobie
B. trzeciej osobie

C. nie ujawnia się ani nie komentuje wydarzeń
D. jest uczestnikiem opisywanych wydarzeń

Zadanie 2. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe,
albo F – jeśli jest fałszywe.
Tematem bajki Lew i zwierzęta są rozważania o najbardziej wartościowych
P
zajęciach.
Bajka Ignacego Krasickiego ukazuje różnorodne opinie zwierząt na temat najlepszej P
cechy.

F
F

Zadanie 3. (0–2)
a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zdaniem lwa największe znaczenie ma w życiu
A. mądrość.
B. łagodność.
C. skromność.
D. pracowitość.
b) Na podstawie odpowiedzi lwa wyjaśnij, jak odnosi się on do wypowiedzi zebranych
zwierząt.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4. (0–2)
a) Dokończ podane sformułowania tak, aby powstały związki frazeologiczne z nazwami
zwierząt występujących w bajce Ignacego Krasickiego.
głodny jak …………………......
łagodny jak …………………....
wierny jak ………………….....
b) Wyjaśnij, na czym polega alegoryczny charakter bajki Lew i zwierzęta.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
Zadanie 5. (0–1)
Które powiedzenie najtrafniej oddaje puentę bajki? Wybierz właściwą odpowiedź
spośród podanych.
A. Do dobrego wychowania należy skromne zachowanie.
B. Mądrość i pokora nie mieszkają w jednym domu.
C. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
D. Każda pliszka swój ogonek chwali.

Zadanie 6. (0–2)
Na podstawie znanych Ci bajek sformułuj dwa argumenty potwierdzające opinię,
że bajki Ignacego Krasickiego mają pouczający charakter.
Argument 1.: ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Argument 2.: ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Zadanie 7. (0–3)
a) Podaj imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi przywołany
fragment.
Biłem się za kraj; gdzie? jak? zmilczę; nie dla chwały
Ziemskiej biegłem tylekroć na miecze, na strzały.
Milej sobie wspominam nie dzieła waleczne
I głośne, ale czyny ciche, użyteczne,
I cierpienia, których nikt…
Udało mi się nieraz do kraju przedzierać,
Rozkazy wodzów nosić, wiadomości zbierać,
Układać zmowy – znają i Galicyjanie
Ten kaptur mnisi – znają i Wielkopolanie!
www.wolnelektury.pl

Autor:…………………………………………

Tytuł:…………………………………….

b) Napisz, który z bohaterów tego utworu wypowiada przywołane słowa.
…………………………………………………………………………………………………

c) Jaki związek ma prezentowana we fragmencie cecha bohatera z morałem płynącym
z bajki Lew i zwierzęta? Uzasadnij odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Numer 1.
zad.
BC
Odp.

2.

5.

FP

A

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Numer
zadania
3.

Poprawna odpowiedź
a) C
b) np. Lew odnosi się krytycznie
do opinii zwierząt. Uważa, że
zwierzęta są zarozumiałe
i
przekonane
o
swojej
wyjątkowości.

4.

6.

a)
głodny jak wilk
łagodny jak baranek
wierny jak pies
b) np. Alegoryczny charakter
bajki polega na tym, że każde
zwierzę
jest
obdarzone
jednoznacznymi
cechami
ludzkimi, np. liszka jest alegorią
przebiegłości, żubr – powagi.
Argument 1.: Bajki przedstawiają
prawdy
życiowe
dotyczące
ludzkich zachowań, np. bajka
Dewotka
ukazuje
fałszywie
pobożną osobę, która podczas
modlitwy bije służącą (w ten
sposób utwór ukazuje obłudę
dewotki).
Argument 2.: Bajki zawierają
morał,
czyli
pouczenie
wypowiedziane
wprost
lub
pośrednio, np. bajka Kruk i lis
uczy, że naiwna wiara w
pochlebstwa źle się kończy.

Liczba
Zasady przyznawania punktów
punktów
(0–2)
2 p. – podanie poprawnych
odpowiedzi w części a) i w części
b).
1 p. – podanie poprawnej
odpowiedzi w części a) lub
w części b).
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub
brak odpowiedzi.
(0–2)
2 p. – podanie poprawnych
odpowiedzi w części a) i w części
b).
1 p. – podanie poprawnej
odpowiedzi w części a) lub
w części b).
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub
brak odpowiedzi.

(0–2)

2 p. – sformułowanie dwóch
argumentów.
1 p. – sformułowanie jednego
argumentu.
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub
brak odpowiedzi.

7.

a)
Autor: Adam Mickiewicz
Tytuł: Pan Tadeusz
b)
Jacek Soplica (Ksiądz Robak)
c) np. Związek postaci Jacka
Soplicy z bajką Lew i zwierzęta
polega na tym, że bohater
z dumnego szlachcica stał się
pokornym i skromnym Księdzem
Robakiem – zaczął wyróżniać się
cechą, która – zdaniem Lwa – jest
najważniejsza.

(0–3)

3 p. – podanie poprawnych
odpowiedzi w częściach a), b) i c).
2 p. – podanie poprawnej
odpowiedzi w części a) i w części
b) albo w części a) i c), albo
w części b) i c).1 p. – podanie
poprawnej odpowiedzi w części a)
lub b), lub c).
0 p. – odpowiedź niepoprawna lub
brak odpowiedzi.

