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I Pełny tytuł epopei A. Mickiewicza brzmi:Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na 
Litwie.Historia szlachecka z r.1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. 
 
1. Objaśnij znaczenie wyrazu zajazd 
2. Gdzie rozgrywa się akcja utworu? 
3.W którym wieku rozgrywa się akcja? 
4.Do jakiego rodzaju literackiego zaliczysz ten utwór? 
 
II. Przeczytaj fragment księgi I Pana Tadeusza, a następnie wykonaj zadania 
 
Sród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, 
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 
Stał dwór szlachecki,z drzewa, lecz podmurowany, 
Świeciły się z daleka pobielane ściany, 
Tym bielsze,że odbite od ciemnej zieleni 
Topoli,co go bronią od wiatrów jesieni. 
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi, 
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi  
Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może, 
Widać, że okolica obfita we zboże, 
 I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów 
Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów 
Orzących wcześnie łany ogromne ugoru, 
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu, 
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, 
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek. 
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza. 
 
1 Zatytułuj powyższy fragment 
2.Podaj 2 synonimy do wyrazu gaj 
3.Aby wyjaśnić znaczenie wyrazu ruczaj sięgniesz do ............................................. 
4.Wypisz: 
a) 2 epitety 
b) porównanie 
c) personifikację 
5. Gdzie znajduje się dworek szlachecki? 
6. Jakie drzewa rosną wokół dworku? 
7.Jakie wyrazy najtrafniej charakteryzują właściciela dworku: 
a) gospodarny, gościnny, zamożny 
b) gościnny, ubogi, sympatyczny 
c) zamożny, niedbały, gospodarny 
8.Słowa " brama na wciąż otwarta " dziś miałyby 
brzmienie.............................................Zadbaj o poprawny pod względem 
ortograficznym zapis 
 



1. Zredaguj tekst ogłoszenia, w którym poinformujesz o sesji popularno naukowej 
pt.: Literackie spotkania z Panem Tadeuszem 

2.  
                                           
Karta odpowiedzi do  Pan Tadeusz"- test z rozumienia czytanych treści 
 
I  
 
 Numer 
zadania 

Prawidłowa odpowiedź  Liczba punktów 
 

     1 Zajęcie siłą posiadłości, zbrojna napaść na czyjąś posiadłość    1 
     2 Litwa, Soplicowo    1 
     3 I połowa XIX w.    1 
     4 epika    1 
 
II 
 
Numer 
zadania 

Prawidłowa odpowiedź                      
Liczba 
punktów 

   1   Sugerowane odpowiedzi:Opis dworku szlacheckiego,  Dworek 
szlachecki,  

    1 

   2 Zagajnik, lasek,       1 
   3 Słownik języka polskiego      1 
   4 a) np. pagórek niewielki, brzozowy gaj, pobielane ściany, 

b) np.”Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek” 
c) „ Brama (....) ogłasza, że gościnnna...” 

     1 
     1 
     1 

   5 wśród pól, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we 
brzozowym gaju 

     1 

   6 Brzozy, topole      1 
   7  Odp.a      1 
   8  na oścież      1 

dodatkowo 1 
punkt  za 
poprawny 
zapis 
ortograficzny 

 
III Kryteria oceny ogłoszenia  
 
Realizacja tematu a) podanie niezbędnych informacji: rodzaj 

przedsięwzięcia, jego cel, czas i miejsce spotkania, 
nadawca 

b) Środki perswazyjne (elementy reklamy) 
c) Dostosowanie stylu wypowiedzi do sytuacji 

komunikacyjnej  

  1pkt 
 
 
   1pkt 
 
    1[pkt 

Kompozycja i 
estetyka, 

a) spójność i właściwy układ graficzny 
b) pismo czytelne, przejrzyste 

   1pkt 
   1pkt 

Poprawność 
językowa 

Wypowiedź poprawna pod względem składniowym, 
stylistycznym, fleksyjnym, słowotwórczym 

    1pkt 



Poprawność 
ortograficzna i 
interpuncyjna 

Wypowiedź poprawna pod względem ortograficznym i 
interpunkcyjnym 

   1pkt 
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