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`      …………………………………………
         (imię i nazwisko, klasa) 

 
 
Test dla klasy I badający umiejętność czytania ze zrozumieniem 
 
 
Test składa się z 20 zadań otwartych dotyczących załączonego fragmentu książki Zofii 

Szmydtowej. Test pomoże Ci sprawdzić, w jakim stopniu opanowałeś umiejętność czytania ze 
zrozumieniem. 

 Przeczytaj uważnie podany tekst, a następnie rozwiąż zadania. Odpowiadaj własnymi 
słowami. Cytuj tylko wtedy, gdy wymaga tego polecenie. 

 Czas rozwiązywania: 90 minut. 
 
 
1. Gdy Kochanowski uczuł się wielkim poetą, gdy osiągnął równowagę umysłu 
i szczęście rodzinne, spadł na niego cios, który go strącił z tej wyżyny i zrównał w bólu 
z wszystkimi cierpiącymi ludźmi. Poeta stracił ukochane dziecko, 30-miesięczną córeczkę 
Orszulkę. Fakt ten wywołał powstanie cyklu liryków objętych wspólnym tytułem Treny. 
Podnoszono analogię tego cyklu z sonetami Petrarki do zmarłej Laury, stwierdzając, że to 
analogia daleka [...], ale cykl Kochanowskiego okazał i odrębność, i bogactwo elementów tak 
znaczne, że podlega ujęciom z różnych stanowisk. Wyraziła się w nim, jak trafnie zauważono, 
poezja życia rodzinnego, ukazało się dziecko w całej żywości i wdzięku, odsłonił się proces 
życia wewnętrznego człowieka tak porażonego nieszczęściem, że nawet sława – to 
upragnione, według poety, dobro człowieka – straciła dla niego wszelką wartość. 
2. W Trenach toczy się beznadziejna walka miłości ze śmiercią i inna, już nie 
beznadziejna, choć niezmiernie ciężka, o wyrwanie się z rozpaczy. Największe nasilenie bólu 
sprawia, że poraża on wszystkie przywiązania prócz jednego. Straciwszy dziecko, poeta 
czuje, że utracił wszystko. Poczucie to wyraża w słowach: „Pełno nas, a jakoby nikogo nie 
było". Śmierć to dla serca „prawo krzywdy pełne", śmierć małego dziecka to najokrutniejszy 
przejaw tego prawa. Rodzi się poczucie zguby, a że ta, która zginęła, jest umarłą, wyobraźnia 
sięga za grób i błąka się po bezdrożach, przenika w dziedziny różnych wierzeń, staje wobec 
możliwości, że dziecka nie ma już nigdzie. Czując bezsilność rozumu wobec cierpienia, poeta 
złorzeczy mądrości epikurejskiej, której zaufał. Praca całego życia nad zabezpieczeniem się 
przed ciosami fortuny, nad utrzymaniem w każdej sytuacji równowagi wewnętrznej wydaje 
się daremna. I nie on jeden doznał takiego zawodu. Wszak wielbiony przez niego Cycero, 
głoszący panowanie cnoty nad nieszczęściem, płakał po zgonie córki i z płaczem szedł na 
śmierć. Nie oburza się ani nie gorszy poeta tą niekonsekwencją swego mistrza i przewodnika, 
który tak wierzył w potęgę rozumu i woli człowieka, a wobec mocy miłości i przywiązania 
okazał się bezsilny. Toteż zwraca się do niego ze zrozumieniem: 

„Wywiodłeś wszystkim, nie wywiodłeś sobie. 
Łacniej rzec, widzę, niż czynić i tobie". 

3. Dla siebie i dla niego znajdzie usprawiedliwienie w zwrocie potocznym: „człowiek nie 
kamień". Tren XVI zamyka Kochanowski powierzeniem procesu cierpienia łagodzącemu 
działaniu czasu, który zwie „ojcem niepamięci". Zamknięcie jest tak mocne, że mogło być 
finałem cyklu. Poeta poprzedził zwrot do czasu kategorycznym stwierdzeniem, że na wielkie 
nieszczęście bezskuteczna jest zarówno pomoc rozumu, jak pomoc świętych. Zgoła 
nieoczekiwany wydaje się przeto, od razu pierwszy wiersz następnego trenu: „Pańska ręka 
mnie dotknęła". Słowa z Księgi Joba to aluzja do największego nasilenia bólu i do 
niestosowności wówczas wszelkich upominań czy perswazji. Wszak ci, którzy usiłowali 
pocieszyć Joba, pogłębiali tylko jego ból, wzmagali skargi. Na poetę spadło nieszczęście, 
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kiedy się najmniej tego spodziewał, dlatego cios okazał się tak straszny. Pozostaje mu płacz 
w nieustannych nawrotach, jedyna naturalna reakcja serca na cierpienie. A że refleksja 
wzmaga je tylko, poeta nie liczy już na pomoc rozumu, który „żalu ruszyć nie ma władze". 
W zamknięciu trenu świta nadzieja na ukojenie bólu przez Boga. Tren XVIII, 
choć ze względu na motywy i obrazy także bliski Biblii, jest zgoła różny od poprzedniego, 
a i w całości cyklu uderza odrębnością. Nie idzie tu tylko o samoistność utworu, bo wszak 
i inne treny mogą być wyjęte ze zbioru i traktowane osobno. Chodzi o co innego. Oto zmienił 
się nagle podmiot liryczny. Zamiast kogoś, kto szuka po omacku swej zguby, bezradny, 
przybity nieszczęściem, zdaje się mówić ktoś inny. Tamten żalił się, że życie skromne nie 
zabezpieczyło go przed nieszczęściem, buntował się przeciw krzywdzie, rozpaczał – ten czuje 
się winny i, co więcej, ma świadomość, że na cierpienie zasłużył. Kiedy prosi: „Ale 
ojcowskim nas karz obyczajem", postępuje jak człowiek, który czuje, że mógłby cierpieć 
więcej, nie ma więc poczucia, że znalazł się na samym dnie rozpaczy. Inna to niewątpliwie 
faza życia wewnętrznego. Inna także perspektywa. Jedyny to raz w całym cyklu pojawia się 
tu forma „my", właściwa liryce chóralnej, choć w ostatniej zwrotce następuje powrót do 
formy „ja", Kochanowski mówi w imieniu świata ludzkiego, przechodząc na końcu do 
oskarżenia siebie. Nie jesteśmy już w opustoszałym jego domu, wśród jego konkretnych 
skarg, jak w poprzednich trenach. Tutaj ani czas, ani miejsce nie ograniczają i nie określają 
wyznań. Sprawa ma charakter metafizyczny, mimo że źródło jej tkwi w doświadczeniach 
jednostki ludzkiej. Ale choć idzie o nietrwałość egzystencji pojedynczego człowieka, poeta 
nie wysuwa swych osobistych spraw. Mówi o rdzennie ludzkiej słabości moralnej, 
o powszechnie ludzkiej rozterce między pragnieniem szczęścia a pragnieniem doskonałości, 
od której oddala pogrążanie się w krótkotrwałej, przemijającej rozkoszy. Rozpoznajemy 
w trenie XVIII zdynamizowany przez reformację, a głównie przez kalwinizm, związek 
między pokorą człowieka a miłosierdziem Boga, w kontraście do pychy i pożądań, 
wywołujących Jego gniew. 
4. Osobiste wyznanie poety zawarte w ostatniej zwrotce: „Wielkie przed Tobą są 
występy moje" tchnie surowością niespotykaną w żadnym innym jego utworze. 
5. W perspektywie nieuchronnej, nieodwracalnej śmierci życie odsłoniło gwałtownie 
swoją czasowość i kruchość, a człowiek, który stracił ukochaną istotę, po skargach, buncie 
i płaczu odkrył nagle własną niedoskonałość. Stało się to wśród cierpień, wybijając się ponad 
cierpienia, bez uprzednich sygnałów, bez zapowiedzi. W zamknięciu trenu XVIII świadomość 
wielkich win własnych sprzęgła się z nadzieją na przewyższające wszelkie winy miłosierdzie 
Boga. Do takiego poczucia doszło w momencie metafizycznego doznania, które wyzwala, ale 
zarazem izoluje. 

       Zofia Szmydtowa, Jan Kochanowski (fragment) 
 
 
 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Co jest tematem tekstu Zofii Szmydtowej? 
……………………………………………………………………………………………….......
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Jak nazwiesz rodzaj wypowiedzi prezentowanej przez tekst Szmydtowej, biorąc pod uwagę 
jego tematykę? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3. (2 pkt) 
Jakie informacje o genezie Trenów podaje autorka w akapicie 1? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 4. (2 pkt) 
 Co decyduje o związku cyklu Trenów z Sonetami do Laury? Podaj elementy wspólne. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Z akapitu 1 zacytuj fragment zdania, który ujawnia fakt, że autorka akceptuje ustalenia innych 
badaczy literatury. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Jaką zmianę w świecie wartości poety ukazują Treny? (akapit 1.) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Jakie zagadnienie rozważa Szmydtowa w akapicie drugim? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Dlaczego poeta określa śmierć mianem „prawa krzywdy pełnego”? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Rodzi się poczucie zguby, a że ta, która zginęła, jest umarłą, wyobraźnia sięga za grób i błąka 
się po bezdrożach, przenika w dziedziny różnych wierzeń, staje wobec możliwości, że dziecka 
nie ma już nigdzie. Na podstawie zacytowanego zdania wyjaśnij, na czym polegał kryzys 
religijny poety. 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Wobec jakiego przekonania epikurejczyków buntuje się renesansowy poeta? (akapit 2.) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............ 
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Jakie przekonania stoików poddaje w wątpliwość Kochanowski? (akapit 2.) 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........ 
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Zadanie 12. (1 pkt) 
Biorąc pod uwagę zakończenie akapitu 2., określ funkcję kompozycyjną pierwszego zdania 
akapitu 3. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 13. (1 pkt) 
Dlaczego zakończenie Trenu XVI mogłoby stanowić zamknięcie całego cyklu liryków? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Zgoła nieoczekiwany wydaje się przeto, od razu pierwszy wiersz następnego trenu…W  
zacytowanym fragmencie zdania wskaż spójnik, a następnie zastąp go innym słowem tak, aby 
nie zmienić sensu wypowiedzi. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Wyjaśnij, dlaczego poeta rozpoczyna Tren XVII przywołaniem fragmentu Księgi Hioba ? 
(akapit 3.) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
  
Zadanie 16. (2 pkt) 
Na jaką przemianę w życiu wewnętrznym cierpiącego ojca wskazuje kreacja podmiotu w 
Trenie XVIII ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Końcowy fragment akapitu 3. dotyczy przesłania ideowego Trenu XVIII. Wyjaśnij je swoimi 
słowami. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Z tekstu Szmydtowej wypisz trzy terminy charakterystyczne dla literaturoznawstwa. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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Zadanie 19. (1 pkt) 
Na podstawie akapitów 4. i 5. wyjaśnij znaczenie słowa występy użytego przez poetę w 
Trenie XVIII. 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Zadanie 20. (2 pkt) 
Jaka funkcja dominuje w tekście Szmydtowej? Swoją odpowiedź uzasadnij. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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MODEL ODPOWIEDZI  
 
 
Nr 
zad. 

Odpowiedzi Punktacja 

1. * Treny Jana Kochanowskiego 1 
2. * komentarz do twórczości poety, 

* opracowanie…, 
* omówienie..., 
* interpretacja… 

1 

3. * śmierć Urszulki, 
* cierpienie po śmierci dziecka, 
* zmiany w życiu rodzinnym, 
* załamanie wewnętrzne,  
* kryzys światopoglądowy 

2 (za wskazanie 
trzech elementów) 
 
1(za wskazanie  
dwóch elementów) 

4. * adresatką (i bohaterką) jest bliska poecie osoba, 
* bohaterka to osoba zmarła, 
* osobisty, emocjonalny stosunek autorów do adresatki 

2 – jak wyżej 

5. * jak trafnie zauważono 1 
6.  * sława traci wartość 1 
7. * kryzys światopoglądowy Kochanowskiego, 

* kryzys filozoficzny i religijny twórcy Trenów, 
* bunt poety wobec wyznawanych wcześniej filozofii, 
* związek doświadczenia życiowego z literaturą 

1 

8. * poeta nie może zrozumieć sensu śmierci dziecka, 
* śmierć dziecka 

1 

9. * wielość zaświatów (chaos pojęć religijnych, brak 
oparcia w jednej religii), 
* zwątpienie w życie pozagrobowe 

2 (za podanie obydwu  
elementów) 
1 (za podanie jednego  
elementu) 

10. * przekonanie, że można uniknąć cierpienia 1 
11. * człowiek może zachować równowagę wewnętrzną 

bez względu na okoliczności, 
* cnota może zapanować nad nieszczęściem 

1 ( za podanie obydwu 
elementów) 

12. * zdanie otwierające akapit 3. stanowi dokończenie 
(puentę) wcześniejszych rozważań 

1 

13. * poeta wskazuje tu na źródło ukojenia – czas, 
* czas łagodzi cierpienie poety, 
* czas pozwala zapomnieć o nieszczęściu 

1 

14. * przeto, 
*  można zastąpić spójnikami: dlatego, toteż 

2 ( za pełną odpowiedź) 
1 (za cząstkową) 

15. * ze względu na analogię sytuacji Hioba i 
renesansowego poety, 
* Hioba i Kochanowskiego dotknęło nieoczekiwane 
nieszczęście, 
* siła nieszczęścia 
 

1 

16. * wcześniej: bunt, rozgoryczenie, rozpacz, bezradność, 
poczucie krzywdy, 

2. ( za podanie dwóch 
aspektów) 
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* teraz: poczucie winy, świadomość zasłużonego 
cierpienia 

1 (za podanie jednego) 

17. * poeta uniwersalizuje jednostkowe doświadczenia, 
* metafizyczny charakter utworu, 
* przekonanie, że człowiek jest słaby, a jego 
egzystencja krucha 

1 

18. * np. liryk, cykl liryków, tren, podmiot liryczny, liryka 
chóralna,  

1 

19. * występki, przewinienia 1 
20. * funkcja informacyjna (poznawcza), 

* uzasadnienie – np.:  
- tekst zawiera konkretne informacje o Trenach 
Kochanowskiego, 
- wywód uporządkowany, spójny (kolejne akapity 
poświęcone określonej tematyce), 
- rzetelność przekazu (cytowanie utworów 
Kochanowskiego, powoływanie się na inne ustalenia 
badawcze, przywoływanie kontekstów), 
- specjalistyczne terminy i pojęcia, jednak 
zredukowane do minimum (zrozumiałe słownictwo), 
 

2 ( za określenie funkcji i 
przywołanie co najmniej 
dwóch uzasadnień) 
 
1(za informację cząstkową) 

 



Kartoteka testu dla klasy I badającego umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem 
 
 
 

Nr zadania Badane umiejętności  uczniów.  
Uczeń potrafi: 

Taksonomia 
celów 

Poziom 
wymagań 

1. Określić temat tekstu B P 
2. Rozpoznać rodzaj wypowiedzi B P 
3. Odtworzyć informacje sformułowane w tekście 

wprost 
B P 

4.  Przetworzyć informacje, wykorzystując 
posiadaną wiedzę                                                     

C P 

5. Wyszukać adekwatny cytat                                     B P 
6.  Odtworzyć informacje zawarte w tekście 

wprost                                                                       
B P 

7. Odczytać sens akapitu                     C P 
8. Przetworzyć informacje B P 
9. Przetworzyć informacj ę, wyrazić ją własnymi 

słowami 
B PP 

10. Przetworzyć informacje                                          B P 
11. Przetworzyć informacje                                          B P 
12. Określić funkcj ę kompozycyjną wskazanego 

zdania 
C PP 

13. Odtworzyć informacje sformułowane w tekście 
wprost 

B PP 

14. Wskazać w zdaniu żądaną część  mowy oraz 
zastąpić ją tak, by nie zmienić sensu 
wypowiedzi 

C P 

15. Przetworzyć informacje B PP 
16. Odtworzyć informacje sformułowane wprost B P 
17. Objaśnić przesłanie utworu C PP 
18. Rozpoznać terminy charakterystyczne dla 

nauki o literaturze 
B P 

19. Objaśnić znaczenie wskazanego archaizmu B P 
20.  Nazwać funkcj ę tekstu C P 

 


