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Krzyżacy (fragment) 

 

Dzień był zimny, wilgotny, ale jasny; powietrze roiło się od kawek, które zamieszkiwały 

dachy i szczyty baszt, a które spłoszone niezwykłym ruchem, kołowały z wielkim łopotaniem 

skrzydeł nad zamkiem. Mimo chłodu ludzie potnieli
1
 ze wzruszenia, a gdy ozwała się 

pierwsza trąba oznajmująca wejście zapaśników, wszystkie serca poczęły bić jak młoty. 

Oni zaś weszli z przeciwnych stron szranków
1
 i zatrzymali się na krańcach. Każdy  

z patrzących utaił wówczas dech w piersiach, każdy pomyślał, że oto niezadługo dwie dusze 

ulecą ku sądowym progom boskim, a dwa trupy zostaną na śniegu – i usta oraz jagody 

niewiast pobladły i posiniały na tę myśl, oczy zaś mężów wpatrzone były jak w tęczę  

w przeciwników, każdy bowiem pragnął z samej postawy i z uzbrojenia ich wywróżyć sobie, 

na czyją stronę padnie zwycięstwo. 

Krzyżak przybrany był w [...] błękitny pancerz, w takież nabiodrza i w takiż hełm  

z podniesioną przyłbicą i ze wspaniałym pawim pióropuszem na grzebieniu. Zbyszkowi 

piersi, boki i grzbiet opinała pyszna mediolańska zbroja, którą był swego czasu zdobył na 

Fryzach. 
 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krzyzacy-tom-drugi.html 

 
1
 Potnieli – pocili się.  

2
 Szranki – ogrodzony plac, na którym odbywały się średniowieczne turnieje; dawniej też pojedynek, walka. 

 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1.–3. 

 

Użyte w tekście wyraz jagody, niewiasta to 

 

A. neologizmy, 

ponieważ 

1. wyszły z powszechnego użycia. 

2. 
są używane w potocznych 

wypowiedziach. 

B. archaizmy, 
3. 

zostały niedawno utworzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 2. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

   

W wyrażeniu pyszna mediolańska zbroja podkreślony wyraz można zastąpić słowem 

 

A. wielka. 

B. smaczna. 

C. wspaniała. 

D. błyszcząca. 

 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Aby opisać uczucie, którego doświadczały kobiety patrzące na zapaśników, można użyć 

frazeologizmu 

 

A. mieć duszę na ramieniu. 

B. mieć węża w kieszeni. 

C. mieć stalowe nerwy. 

D. mieć gołębie serce. 

 

 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

 

Numer 

zad. 

1. 2. 3. 

Odp. B1 C A 

 

 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 

 

 

 


