
 

 

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU 2. 

 

Nr 

zadania 

Odpowiedź Podpowiedzi na ostatniej 

prostej 

1. Np. 

Droga do nieba jest dla duchów dzieci zamknięta, 

ponieważ w czasie ziemskiego życia nigdy nie 

doświadczyły trosk i smutków, których każdy 

człowiek powinien doświadczyć.  

Informacje o lekturze Dziady 

cz. II można znaleźć  

w repetytorium z języka 

polskiego Teraz egzamin 

ósmoklasisty na s. 64 

2. Np.  

Ziarna gorczycy są symbolem ludzkiego 

cierpienia, trosk, których zabrakło w życiu dzieci. 

 

3. Np.  

W przytoczonym fragmencie chór zwraca uwagę 

uczestników obrzędu na powody przybycia 

duchów, wypowiada i powtarza przestrogi 

moralne, podkreślając ich wagę. 

 

4. PF  

5. Np.  

Według Guślarza, który poznał boskie wyroki, 

duch Zosi musi się jeszcze błąkać samotnie przez 

dwa lata, zanim trafi do nieba. 

 

6. Np.  

 

1. Przyjmuj od życia nie tylko radosne chwile, 

lecz także te pełne smutków i trosk. 

2. Okazuj innym współczucie i miłosierdzie. 

3. Pomagaj tym, którzy znaleźli się w potrzebie. 

4. Żyj tu i teraz. 

5. Szanuj uczucia innych osób (nie lekceważ ich). 

 

7. Np. 

Dziady cz. II należą do rodzaju literackiego 

zwanego dramatem, ponieważ są podzielone  

na tekst główny i poboczny (didaskalia). 

 

Informacje o dramacie jako 

rodzaju literackim można 

znaleźć w repetytorium  

z języka polskiego Teraz 

egzamin ósmoklasisty  

na s. 61 

8. Np.  
Tytuł 

utworu 

Bohater Wina Kara 

Świtezianka Strzelec Niedochowanie 

przysięgi, 

niewierność, 

zdrada  

Ginie 

(pochłania 

go otchłań 

podwodna), 

jego dusza 

cierpi męki 

przy 

Powtórki z lektur  

w repetytorium z języka 

polskiego Teraz egzamin 

ósmoklasisty: 

 

Świtezianka: s. 32 

Balladyna: s. 65–67 

Pan Tadeusz: s. 33–37 



 

 

modrzewiu 

– świadku 

zdarzeń 

Balladyna Balladyna Zabija siostrę 

Alinę, 

dokonuje 

kolejnych 

zbrodni 

Ginie 

rażona 

piorunem 

 

Ponadto motyw winy i kary występuje w lekturze 

Pan Tadeusz: Jacek Soplica sam wymierza sobie 

karę za popełnioną zbrodnię, zostaje mnichem, 

przyjmuje imię Robak. 

9. 9.1. 

Wyraz podstawowy: anioł 

Wyrazy pochodne: anielski, rozanielony 

 

9.2. 

Z wyrazu twarzy można było wyczytać, że jest 

rozanielony. 

 

Powtórka ze słowotwórstwa 

wraz z zadaniami 

egzaminacyjnymi –  

w repetytorium z języka 

polskiego Teraz egzamin 

ósmoklasisty na s. 192–196 

10. Np. 

– świat przedstawiony: współwystępowanie świata 

rzeczywistego i świata duchów 

– problematyka: winy poczynione przez zmarłych 

za życia, sens człowieczeństwa 

 

 

11. Np. 

Na okładce pojawiłaby się ilustracja zastawionego 

stołu, który przygotowali uczestnicy obrzędu, oraz  

ubrana na czarno postać Widma, odgrodzonego od 

stołu przez Kruka.  

 

 

 


