
 

 

Szybka powtórka przed egzaminem… 

Rozwiązania 
 
 
 

Droga Ósmoklasistko, Drogi Ósmoklasisto, 

 

cieszymy się, że poświęciliście czas na rozwiązanie zadań w dzisiejszym zestawie. Możecie 

teraz sprawdzić, czy odpowiedzi, których udzieliliście, są poprawne.  

 

W zadaniach zamkniętych, tzn. takich, w których trzeba wybrać jedną z zaproponowanych 

opcji odpowiedzi, sprawa jest prosta – odpowiedź jest albo poprawna, albo błędna. Jeżeli 

wybrałeś(-aś) odpowiedź poprawną – doskonale! Jeżeli błędną – zastanów się, co Cię zmyliło. 

W tym zestawie zadań szczegółowo wyjaśniamy, nie tylko dlaczego dana odpowiedź jest 

poprawna, ale również – dlaczego pozostałe opcje są błędne. Przeczytaj te wyjaśnienia. 

Rozwiązując zadania (nie na egzaminie, ale przy okazji powtórek), staraj się postępować 

podobnie – zastanawiaj się i szukaj argumentów, które uzasadniają wybór jednej opcji 

odpowiedzi, a odrzucenie innych. 

 

W zadaniach otwartych, tzn. takich, w których trzeba np. coś napisać, rozwiązać zadanie, 

uzupełnić luki, sprawa jest już dużo bardziej skomplikowana. W takich zadaniach, trochę jak 

w życiu, nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Na zadane pytanie można odpowiedzieć 

w różny sposób – można dobrać inne argumenty, wybrać inne lektury uzasadniające dane 

stanowisko, można nawet – na to samo zadanie – odpowiedzieć albo twierdząco, albo 

przecząco, o ile odpowiednio się obrane stanowisko uzasadni. Odpowiedzi, które podajemy 

w tym dokumencie, dlatego są oznaczone jako „przykładowe odpowiedzi”. Pamiętaj, że inne 

odpowiedzi, jeżeli są zgodne z warunkami zadania i są poprawne merytorycznie, też byłyby 

uznane. Dlatego, jeżeli możesz, poproś kogoś starszego – rodzica, nauczyciela, brata lub siostrę, 

jeżeli już np. studiują – aby przeczytali Twoje rozwiązanie i powiedzieli Ci, czy ich zdaniem 

odpowiedź jest poprawna. Jeżeli powiedzą, że nie – postaraj się ją poprawić: przeczytaj 

odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne 

ujęcie tematu. 

 

Z pozdrowieniami 

Zespół ekspertów CKE 
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Język polski 

 

Wiązka 1. 

 

Zadanie 1.  
 

Poprawna odpowiedź 

C 
 

Wyjaśnienie 

Zadanie sprawdza, czy rozumiesz przeczytany tekst i potrafisz wyciągać z niego wnioski. 

W zadaniu pytamy o to, dlaczego Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną. Poprawne 

rozwiązanie zadania wprost wynika z ostatniej wypowiedzi Papkina: Po kaduka Podstolina / 

Daje rękę Cześnikowi? Bohatera dziwi fakt, że Podstolina rozważa wyjście za mąż za Cześnika. 

Tym samym pozostałe zaproponowane odpowiedzi należy uznać za błędne.  

 

 

Zadanie 2.  
 

Poprawna odpowiedź 
D 

 

Wyjaśnienie 

Zadanie to sprawdza, czy potrafisz scharakteryzować bohaterów lektury, w tym przypadku 

Papkina.  

W rozmowie z mężczyznami z pewnością nie jest stanowczy, a raczej chwiejny (przykład – 

rozmowa z Wacławem, który udawał jego jeńca). O tym, że nie wszystkich rozmówców 

traktuje z jednakowym szacunkiem, świadczy wizyta u Rejenta. Kiedy wyczuwa uległość 

gospodarza, staje się nieuprzejmy, wręcz arogancki, ale gdy Rejent zmienia ton, Papkin 

natychmiast staje się cichy i potulny. Uwielbia natomiast adorować kobiety, dlatego 

kwiecistego języka używa nie tylko w rozmowie z Podstoliną, lecz także z Klarą, której 

wyznaje miłość, używając niezwykle wyszukanych słów.  

 
 

Zadanie 3.  
 

Przykładowa odpowiedź 

Argument 1.: Cześnik i Rejent to bohaterowie, którzy różnili się bardzo charakterem 

i temperamentem. Cześnik był gwałtowny i porywczy, co najlepiej widać w scenie, kiedy 

przepędza murarzy, którzy naprawiają mur. Rejent natomiast jest człowiekiem powściągliwym, 

wyważonym i opanowanym. Te przeciwieństwa obu postaci bardzo dobrze pokazuje scena, 

w której sąsiedzi walczą o mur graniczny – Rejent ze spokojem nakazuje murarzom go 

naprawić, a Cześnik stanowczo się temu sprzeciwia, obrzucając Milczka obelgami. 

 

Argument 2.: Cześnika i Rejenta różnił też sposób postępowania z innymi ludźmi. Rejent knuł 

intrygi, namawiał murarzy do składania fałszywych zeznań, natomiast Cześnik mówił od razu 

to, co myślał. Nie podoba mu się np. styl życia i postępowanie Papkina, o czym informuje go 

wprost, nie przebierając w słowach. 
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Zadanie 4.  
 

Poprawna odpowiedź 

PP 
 

Wyjaśnienie 

Rejent nosi nazwisko Milczek, a Cześnik – Raptusiewicz. Oba nazwiska odzwierciedlają 

osobowości postaci – Rejent jest opanowany, małomówny, skryty i obłudny, więc nazwisko 

Milczek dobrze go charakteryzuje. Cześnik jest gwałtownikiem, krzykaczem i nerwusem, toteż 

nazwisko Raptusiewicz pasuje do niego jak ulał.  

 

Aby poprawnie zaznaczyć drugą odpowiedź, trzeba po prostu dobrze pamiętać treść Zemsty. 

Obaj panowie, Cześnik i Rejent, mieli swoje ulubione powiedzonka. Cześnik do swoich 

wypowiedzi wtrącał powiedzenie mocium panie, a Rejent mówił: Niech się dzieje wola nieba, 

z nią się zawsze zgadzać trzeba, co tylko podkreślało jego obłudę.  

 
 

Zadanie 5.  
 

Poprawna odpowiedź 

B 

 

Wyjaśnienie  

Ilustracja 1. odnosi się do II część Dziadów Adama Mickiewicza, ponieważ wyraźnie widać na 

niej duchy dwojga dzieci, mistrza ceremonii – Guślarza, a także tłum zebranych wokół niego 

ludzi. Na ilustracji 4. pojedynkowi przygląda się grupa rycerzy, których przecież nie ma w 

Zemście, ponieważ akcja utworu toczy się na początku XIX wieku i wśród bohaterów nie było 

żadnego rycerza.  

Pozostałe ilustracje – 2. i 3. – odnoszą się do scen z Zemsty. Ilustracja 2. ukazuje chowającego 

się podczas walki o mur graniczny Papkina, a ilustracja 3. – to scena pisania listu przez 

Dyndalskiego.  

 

 
 

Wiązka 2. 

 

Zadanie 1.  
 

Poprawna odpowiedź 

C 

 

Wyjaśnienie  

O przyczynie wysłania Papkina do Podstoliny mówi wprost sam Cześnik: Lecz rozprawiać 

z niewiastami [...]/ Nie potrafię, mocium panie. Z pewnością więc ani nie podziwia odwagi 

Papkina (cały czas przecież z niego kpi), ani nie uważa go za mądrzejszego od siebie (wręcz 

przeciwnie). Z przytoczonego fragmentu, ale i całego utworu, nie wynika również, że Cześnik 

narzeka na brak czasu. Potrzebuje jednak kogoś, kto wyręczyłby go w rozmowie z kobietą, 

ponieważ, jak sam twierdzi, tej umiejętności nie posiada. 
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Zadanie 2.  
 

Poprawna odpowiedź 

C 

 

Wyjaśnienie  

Cześnik traktuje Papkina protekcjonalnie, z wyższością, a nawet lekceważąco. Mówi wprost: 

Więcej niż ty, mój Papkinie, / Mam rozumu tysiąc razy. Trudno tu mówić więc o serdeczności, 

ale nie można też stwierdzić, że Raptusiewicz jest wobec Papkina bezwzględny. Nie może też 

być podejrzliwy, ponieważ – jak wynika z utworu – zna jego tajemnice. Grozi mu nawet, że 

w każdej chwili może go posłać do więzienia za wiadome dawne sprawki.  

 

 

Zadanie 3.  
 

Przykładowa odpowiedź  

Cecha 1. – samochwalstwo  

Uzasadnienie: Przechwala się swoim dokonaniami, podkreśla swoje męstwo i odwagę. 

 

Cecha 2. – zarozumiałość  

Uzasadnienie: Jest przekonany o swoim uroku osobistym. Uważa, że ma powodzenie u kobiet 

i żadna mu się nie oprze. 

 

Zadanie 4.  
 

Przykładowa odpowiedź  

Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach Cześnika: Czym ja zechcę, Papkin będzie;/ 

Bo mnie Papkin słuchać musi. Papkin nie miał wyboru. Był rezydentem u Cześnika, który sporo 

wiedział o jego dawnych sprawkach. Musiał więc słuchać się swojego chlebodawcy. Ale jest 

jeszcze drugi powód. Papkin świetnie czuł się w roli zdobywcy kobiecych serc, dlatego bez 

sprzeciwu, a nawet z zadowoleniem przyjął to zadanie. 

 

 

Zadanie 5.  
 

Poprawna odpowiedź 

1. związane 

2. odchodzącego 

3. chcąc 

4. przekonany 

 

 

Zadanie 6.  
 

Przykładowa odpowiedź 

Moim zdaniem lepiej przeczytać książkę, niż obejrzeć film. Czytanie pobudza wyobraźnię, 

dzięki czemu bohaterowie mają taką postać, jaką podpowiedzą nam nasze zmysły. Ponadto 

książka zdecydowanie bardziej niż film pozwala zagłębić się w tekst. Zemsta zawiera wiele 

słów i wyrażeń, które już wyszły z użycia. W książce są one wyjaśnione w przypisach, dzięki 

czemu tekst staje się zrozumiały. W filmie nie ma przypisów i niektóre sekwencje mogą być 
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dla nas niejasne. Dlatego uważam, że najpierw należy przeczytać książkę, a potem można 

również obejrzeć film. 

 

 

Zadanie 7.  
 

7.1. Poprawna odpowiedź 

Pan Tadeusz 

 

7.2. Przykładowa odpowiedź 

Spór o zamek zakończył się szczęśliwie – zaręczynami Zosi z rodu Horeszków i Tadeusza 

Soplicy 

  


