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Obszerna izba, dość mroczna, chociaż po lewej stronie jest wielkie, sklepione okno. Przez grube
kawałki szkła oprawione w ołów sączy się do wnętrza leniwe światło dnia.

Bokiem do okna ustawione są drewniane sztalugi, przy których siedzi malarz. Na głowie ma beret,
odziany jest w starą kurtkę z grubegomateriału, bufiaste spodnie, ciężkie, nieforemne buciory. Prawą nogę
oparł o dolną, poprzeczną deskę sztalugi. Ręka uzbrojona w pędzel zbliża się do powierzchni malowidła.

Można sobie dobrze wyobrazić ten cierpliwy, nieregularny ruch wahadłowy: pochylenie do przodu
– położenie farby, odchylenie do tyłu – sprawdzenie efektu. Na górnej ramie obrazu przybita jest kartka
papieru – szkic powstającego właśnie dzieła.

W głębi izby, położonej wyżej niż reszta pracowni (wchodzi się tam po schodkach), podmroczniejącą
ścianą uczeń rozciera barwniki.

A więc to tak rodzi się sztuka? W niejasnym wnętrzu, wśród kurzu, pajęczyn i nieopisanego bałaganu
przedmiotów bez wdzięku i urody. [...]

Nie ma w tym obrazie ani cienia tajemniczości, czarnoksięstwa, uniesienia. [...]

Wszystkie subtelne gusta, wyobrażenia pięknoduchówmuszą doznać zawodu i cofnąć się przed gęstą
materialnością dzieła. Materia malarska jest ciężka, chropawa, masywna.

Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 24–25

1. Podkreśl w tekście trzy wyrazy nazywające narzędzia, materiały i przybory malarskie. (0–1pkt)

2. Opisane w tekście pomieszczenie jest (0–1pkt)

A. małe i zaniedbane.

B. niewielkie i jasne.

C. duże i słabo oświetlone.

D. posprzątane i mroczne.

3. Opisany w tekście malarz (0–1pkt)

A. przygląda się pracy ucznia.

B. siedzi bokiem do sztalugi.

C. zbliża rękę do malowidła.

D. wykonuje szkic obrazu.

4. Drugi akapit tekstu rozpoczynający się od słów Bokiem do okna… to (0–1pkt)

A. opis. B. dialog. C. streszczenie. D. opowiadanie.

5. Na podstawie tekstu można powiedzieć, że malarz (0–1pkt)

A. waha się, ponieważ nie wie, jak malować.

B. jest mało zainteresowany tym, co tworzy.

C. lekceważy efekty swojej pracy.

D. wytrwale wykonuje swoją pracę.

Wybór zadań: Małgorzata Zborowska 1964185 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe



Astr. 2/3

6. Pytanie A więc to tak rodzi się sztuka? zostało zadane, by (0–1pkt)

A. uzyskać wyczerpującą odpowiedź.

B. wyrazić zdziwienie osoby mówiącej.

C. dowiedzieć się czegoś o powstawaniu dzieła malarskiego.

D. nawiązać kontakt z twórcą sztuki.

7. Praca malarza została w tekście przedstawiona w sposób (0–1pkt)

A. wyidealizowany. B. ironiczny. C. komiczny. D. realistyczny.

8. Oceń poprawność stwierdzeń zamieszczonych w tabeli (0–1pkt)

Charakteryzując malarza przedstawionego przez Zbigniewa Herberta, należy wziąć pod uwagę

1. wygląd jego pracowni.

2. wygląd zewnętrzny artysty.

3. obecność ucznia w pracowni.

4. uwagi o jego sposobie pracy.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko informacje 1. i 3. są poprawne.

B. Tylko informacja 2. jest poprawna.

C. Tylko informacje 1., 2. i 4. są poprawne.

D. Tylko informacje 1. i 2. są poprawne.

9. Zaproponuj i zapisz tytuł pasujący do przeczytanego fragmentu tekstu Zbigniewa Herberta. (0–1pkt)

10. Wypowiedzenie Na górnej ramie obrazu przybita jest kartka papieru składa się z (0–1pkt)

A. orzeczenia czasownikowego, podmiotu, 2 przydawek, 2 okoliczników.

B. orzeczenia imiennego, podmiotu, 3 przydawek, okolicznika.

C. orzeczenia imiennego, podmiotu, 2 przydawek, 2 okoliczników.

D. orzeczenia czasownikowego, podmiotu, 3 przydawek, okolicznika.

11. Wypowiedzenie Karykatura jest jednym z rodzajów sztuk plastycznych jest (0–1pkt)

A. zdaniem złożonym podrzędnie.

B. zdaniem złożonym podrzędnie.

C. zdaniem pojedynczym.

D. równoważnikiem zdania.

12. Który wykres odpowiada budowie zdania Karykaturzysta przesadnie eksponuje charakterystyczną cechę
postaci? Zaznacz właściwą odpowiedź. (0–1pkt)

A. B. C. D.

13. Przekształć poniższe zdanie złożone współrzędnie w zdanie złożone podrzędnie, tak by zachować jego
sens. Możesz zmienić kolejność zdań składowych. (0–1pkt)

Jestem artystą malarzem i często kupuję przybory malarskie.
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Leopold Staff
W drodze

 
Niepokój płodny, jak twórczy dreszcz ziemi,
Codziennie nowej szuka we mnie zmiany.
Idąc gościńcem o kiju pątniczym,
Tłukę dni przeszłe, jak gliniane dzbany.

 
Po drodze źródła omijam ochłody,
Płonąc wiecznego pragnienia zarzewiem.
Czuję jedynie, że stawać się muszę:
Bóg chce uczynić coś ze mną. Co? Nie wiem.

 
Wszystkim pozoru złudom towarzyszę,
Którymi wabi słoneczna godzina.
Zbyt szybko minie dzien. Sowa Minerwy
Lot swój dopiero o zmierzchu zaczyna.

14. Przekształć podany wers, zastępując synonimami podkreślone wyrazy. (0–1pkt)

idąc gościńcem o kiju pątniczym

15. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź 1, 2 lub 3 i ją uzasadnij, odwołując się do wiersza. (0–2pkt)

Wiersz Leopolda Staffa jest przykładem liryki:

inwokacyjnej,1.

pośredniej,2.

bezpośredniej,3.

ponieważ

16. Fraza: tłukę dni przeszłe, jak gliniane dzbany oznacza, że osoba mówiąca w wierszu (0–1pkt)

A. próbuje odnaleźć coś w przeszłości, którą symbolizują dzbany.

B. jest obojętna zarówno wobec wartości materialnych, jak i duchowych.

C. pozbywa się pamiątek.

D. odcina się od przeszłości.

17. Wiedząc, że sowa była ptakiem poświęconym rzymskiej bogini mądrości Minerwie (greckiej Atenie), wyja-
śnij, co w kontekście całego wiersza może znaczyć metafora: sowa Minerwy / Lot swój dopiero o zmierzchu
zaczyna. (0–1pkt)
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