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Czas akcji: nieokreś|ony (panowanie legendarnego króla Popiela lll); 4 dni

Miejsce akcji: okoIice jezlora Gopło

Bohaterowie: BaIIadyna, A|ina, Wdowa, Kirkor, Fon Kostryn, Pustelnik, Grabiec, Filon, Kanc|erz, Goplana, Skierka, Chochlik

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

AKTPIERWSZY
SCENAI
Ląs blisko jeziora Gopła - chata pustelnika ustrojona

laniatami i bluszczem. - Kirkor wchodzi w karaceńskiej

zbroi, bogato ubrany, z orlimi skrzydłami...

KIRKoR
sam

Rady zasięgnąć warto u człowieka,

Który się k yję * tej zaciszy leśnej;

Pobożny starzęc - ma jednak w rozumię

Nieco szaleństwa: ilekroć mu prawisz

O zamkach, królach, o królewskich dworach,

To jak szalony od rozumu błądz|

Miota przekleństwa, pieni się, narzeka;

Musiał od królów doznaó wiele złego,

I z owąd zostńprzyjacielem gminu.

stuka do celi |...]

PUSTELNIK

wychodzqc z celi

Witaj synu...

Czego chcesz?

KIRKoR
Rady. [...]

Przemyślam dzisiaj, jak by się ozenić... t.,,]

A. czasie akcji.

B. miejscu zdarzeń.

Wskaż mi, o starcze? Mówią, że królewny

SĘną wdziękami?

PUSTELNIK

Niebal to ród węża.

Żona zbrodniami podobna do męża,

Córki do ojca, a do matek syny;

Jakw jednym gnieżdzie skłębione gadztny,

O bogdaj piorun!... t...]

Tylu ludzi biegło

Z pierścionkiem ślubnym zamafą wielkości,

A prawie wszyscy wzięli kość niezgody

Zamtast straconej z żębra swego kości.

Postąp inaczej - ty szlachetny, młody; [...]

Gdzię okięnkami błysną dzięwic twarzę,

A dach słomiany, tam jest twoja miła.

Ani się wahaj, weź pannę ubogą,

Żeisię z prostotą, i niechaj ci błogo

I lepiej będzie, niżbyś miał z królewną...

KIRKOR

Takradztsz. starcze?

PUSTELNIK

Idź, synu, na pewno

Do biednej chaty - niechaj żonakarta,

Miła, niewinna.,,

https ://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna.html

Zadanie l.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedz spośród podanych.

Didaskalia w powyżsąrm fragmencie Baltadynynie zawierają informacji o

C. v,ry glądzie bohatera.

D. zachowaniu postaci.
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I rptt Zadanie2.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Kirkor przrybył do Pustelnika, by prosić go o

A. modlitwę. B. wskazówkę. C. pocieszenie. D. schronienie.

I lpkt Zadanie3.

Oceń prawdziwość poniższych zdah. Wybierz Ę jeśli zdanięjest prawdziwe, lub F
fałszywe.

1. Z rozmowy bohaterów wynika, ze Kirkor jest przyjacielem Pustelnika

znĄącym jego burzliwą przeszłość.
P F

,, Wypowiedzi Kirkora świadczą o łm, że darzy Pustelnika szacunkiem i ma

do niego zaufanie.
P F

1 rptt Zad,anie 4.

Na podstawie wypowiedzi Pustelnika wyjaśnij, co zarzuaa on rodom królewskim. Nie cytuj.
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Zadanie5.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jakie zaleĘ prostych, ubogich dziewczątnajbardziej ceni Pustelnik?

A. uczciwość i czystość intencji

B. pracowitość i zaradność życiową

C. ofiarność i gotowość do poświęceń

D. skromność i dozgonn ą wdzięcznośó

Zadanie 6.

Dokończ zdanię, Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

F razeologizm ko ś ć niez gody oznacza
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Zadanie7.

Dokończ zdanię, Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Słowa Pustelnika Zamiast straconej z żebra swego kości sąnawiązaniem do motywu

A. skutek sporu.

B. zakończenie kłótni.

A. mitologicznęgo.

B. biblijnego.

C. podsycanie konfliłtu.

D. ptzy czynę nieporozumienia.

C. baśniowego.

D.legendarnego.
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Przeczytaj tekst i wykonaj zad,ania'

SCENAII

Inna częśc lasu - widać jezioro Gopło.

skierką i chochlik wchodza.

SKIERKA

Gdzie jest Goplana, nasza królowa?

CHoCHLIK

Spi jeszcze w Gople. [,..]

SKIERKA

t...]

patrzy na.l'ezioro

Ach, patrz! na słońca promyku

Wl.tryska z wody Goplana;

Jak powiewny liść ajerul,

Lekko wiatrem koĘsana;

Jak labędź. kiedy rozwinie

Uśnieżony żagiel steru,

Kołysze się - waha - pĘnie.

Ipatrz! patrz! lekka i gibka,

Skoczyła z wody jak rybka,

Na nezabudek2 warkoczu

Więsza się za białe rączki,

A stopą po fal przezroczu

Brylantowe iskry skrzesza,

Ach czarowna! któż odgadnie,

Czy się trzyma z fal obrączki?

Czy się na powietrzu kładnie?

Czy dłoniąna kwiatach się wiesza?

https ://wolnelektury.pllkatalog/lektura/balladyna.htm1

1 ajer , tatarak
2 nezabudka (niezabudka) - niezapominajka

; tpktZadanie8.

Na Podstawie powyższego fragmentu wyjaśnij pochodzenię i znaczęnie imienia Goplana.

Pochodzenie imienia Goplana:

Znaczenię imienia Goplana:

Zadanie 9.

uzupełnij zdanie dotyczące porównań zastosowanych w wypowiedzi skierki.

W wypowiedzi Skierki Goplana zostńaporównana do

oraz do

Zadanie 10.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Porównania budujące wizerunek Goplany podkreślają jej

A. wdzięk i urodę.

B. kruchość i wątłość,

C. majestat i okazŃość.

D. zwinność i delikatność.

; lptt
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i iptt Zadanie 11.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W poetyckim obrazie Goplany dominują określenia eksponujące

A. ruch. B. barwę. C. dźwięk. D. kształt.

j rptt Zadanie 1ż.

Na podstawie znajomości utworu Balladyna podaj przykład ingerencji Goplany w Ęcieludzi.

; 1pkt

1. Motyłv:

Symboliczn e znac zenię :

2. MoĘw:

Symboliczn e znaczenie :

' ipkt Zadanie 14.

Czy słowa Jacoba Catsa Kara za grzechem chodzi mogĘby stanowić motto do Ballaclyny luliu-
sza Słowacklego? Uzasadnij swoje zdanie.

(
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Zadanie 13.

Jakie dwa moĘwy związ,ane zfteścią Balladyny Juliusza Słowackiego wykorzystali autorzy pla-
katów? Wymień je i wyjaśnij ich symboliczne znaczenię.
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