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A to echo grało...
Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne.
Claude Debussy
Czas pracy: 45 minut
Maksymalna liczba punktów: 40
imię i nazwisko ucznia

data

nazwa szkoły, miejscowość
Witaj!
Przeczytaj uważnie teksty i wszystkie zadania.
W każdym z zadań zamkniętych od 1. do 40. wybierz jedną poprawną odpowiedź i zaznacz ją
kółkiem. Pomyłki przekreślaj.
Powodzenia!
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
(fragment Księgi czwartej DYPLOMATYKA I ŁOWY)
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha.
I zagrał: róg jak wicher niewstrzymanym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelce, stali szczwacze* zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki - to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą - to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot - to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,
Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;

*szczwacze - osoby zajmujące
się układaniem chartów i
ogarów do polowania

Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.
Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!
Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu
Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym
Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałem, promiennym,
Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony,
Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.
A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków,
Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków.
1. Słuchaczami koncertu Wojskiego są:
A. leśnicy,
B. mieszkańcy lasu,
C. uczestnicy polowania,
D. Wojski grał sam dla siebie.
2. Która wypowiedź o grze Wojskiego jest prawdziwa?
A. Muzyk oczarował słuchaczy swoją grą.
B. W muzyce czuło się młodość i siłę grającego.
C. Instrument zmieniał kształty w rękach grającego.
D. Wiwaty i wrzaski zagłuszyły koncert Wojskiego.
3. W grze Wojskiego na rogu odnajdujemy:
A. śpiew ptaków,
B. pomruk burzy,
C. chór myśliwych,
D. odgłosy polowania.
4. Jakie elementy opisu są zawarte w koncercie Wojskiego?
A. uroda drzew,
B. strój strzelca,
C. wygląd żubra,
D. kształt rogu.
5. Wojski grą na rogu naśladował:
A. syk węża,
B. wycie wilka,
C. ryk jelenia,
D. muczenie bawołu.

6. Nastrój podanego utworu jest:
A. tajemniczy, baśniowy,
B. zabawny, radosny,
C. tryumfalny, podniosły,
D. poważny, refleksyjny.
7. We fragmencie tekstu Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha znajduje się:
A. apostrofa,
B. metafora,
C. porównanie,
D. personifikacja.
8. Wskaż fragment, w którym występuje dźwiękonaśladownictwo:
A. ożywił knieje i dąbrowy;
B. w oczach krwią zabłysnął;
C. odzew dźwięczący, rześki – to pobudka;
D. Bo w graniu była łowów historyja krótka.
9. Ile zgłosek jest w każdym wersie wiersza?
A. dziesięć,
B. jedenaście,
C. dwanaście,
D. trzynaście.
10. Wskaż wyraz jednosylabowy:
A. boa,
B. echo,
C. znikła,
D. wrzask.
11. Ile głosek jest w słowie dźwięczący?
A. 3
B. 7
C. 9
D. 10
12. W wypowiedzeniu bukom – buki rzeczowniki występują w:
A. miejscowniku i bierniku,
B. celowniku i miejscowniku,
C. narzędniku i wołaczu,
D. celowniku i mianowniku.
13. Wskaż prawidłową formę celownika rzeczownika bór:
A. boru,
B. borowi,
C. borze,
D. borem.
14. Przymiotniki czystsza, doskonalsza występują w stopniu:
A. równym,
B. wyższym,
C. najwyższym.
D. Tych przymiotników się nie stopniuje.
15. W zdaniu złożonym Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne znajdują się
kolejno orzeczenia:
A. czasownikowe i imienne,
B. imienne i czasownikowe,
C. czasownikowe i czasownikowe,
D. imienne i imienne.

16. Które zdanie odpowiada wykresowi?
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2
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A. Róg jak wicher niewstrzymanym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
B. Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.
C. Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
D. Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
17. Tu przerwał, lecz róg trzymał to zdanie:
A. łączne,
B. rozłączne,
C. przeciwstawne,
D. wynikowe.
18. Wskaż synonimy rzeczownika knieja:
A. las, puszcza,
B. polana, łąka,
C. zakątek, ustronie,
D. park, ogród.
19. Którym wyrazem zastąpisz słowo kunszt?
A. majestat,
B. mistrz,
C. zachwyt,
D. finezja.
20. Wskaż terminy muzyczne:
A. grzmot, strzelanie,
B. jęki, skomlenie,
C. kunszt, oklaski,
D. hymn, chór.
21. Które wyrazy są antonimami?
A. gniew, trwoga,
B. tryumf, harmonia,
C. dmie, dmucha,
D. grubiał, cieniał.
22. Wyrazy pokrewne umieszczono w szeregu:
A. żubr, bawół, tur;
B. róg, narożny, rożek;
C. wrzask, krzyk, ryk;
D. cichy, czysty, doskonały.
23. Antonimem wyrazu zapas jest:
A. pas,
B. brak,
C. nadmiar,
D. zapaska.
24. Słowa myśliłbyś, historyja, garło to dla dzisiejszego czytelnika:
A. neologizmy,
B. archaizmy,
C. zapożyczenia,
D. kolokwializmy.
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25. Który czasownik utworzy związek frazeologiczny z wyrażeniem na laurach?
A. siadać,
B. usiąść,
C. spocząć,
D. odpocząć.
26. Echo to :
A. pogłos,
B. wygłos,
C. rozgłos,
D. przegłos.
27. Książka dźwiękowa to inaczej:
A. biały kruk,
B. audiobook,
C. śpiewnik,
D. facebook.
28. Na lekcje muzyki przynosisz zeszyt:
A. do muzyki,
B. od muzyki,
C. z muzyki.
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
29. Wyraz myślistwo pochodzi od słowa:
A. myśl,
B. śliwa,
C. myślnik,
D. myśliwy.
30. Uzupełnij powiedzenie odbić się ... echem.
A. rześkim,
B. cichym,
C. długim,
D. głośnym.
31. W którym zdaniu brakuje przecinka?
A. Kiedy zabito niedźwiedzia, Wojski grą na bawolim rogu dał znak do zakończenia
polowania.
B. Umiał wydobywać z rogu dźwięki, które ilustrowały przebieg polowania i odgłosy
łowów.
C. Koncert, w który mistrz włożył cały swój kunszt zachwycił słuchaczy.
D. Gra Wojskiego na rogu ukazuje mistrzostwo Adama Mickiewicza w opisywaniu
obrazu, muzyki i wrażeń słowami.
32. Wskaż regułę ortograficzną objaśniającą pisownię wyrazów: strzelce, grzmot, drzewa:
A. rz piszemy po spółgłoskach: p,b,t,d,k,g,ch,j,w;
B. rz w wyrazach pokrewnych wymienia się na r;
C. rz piszemy w nazwach zawodów zakończonych na -arz, -erz.
D. Pisowni tych wyrazów nie objaśnia żadna reguła.
33. W którym szeregu we wszystkich wyrazach brakuje h?
A. ...ejnał, ...ałas, wa...ać się;
B. ...armider, ...orągiew, dru...;
C. ...i...ot, ...ańba, stra...;
D. s...owek, o...rona, ...wila.
34. Przeczenie nie napiszesz oddzielnie z wyrazem:
A. daleko,
B. szersza,
C. pogoda,
D. doskonała.

35. Aby sprawdzić, co znaczą wyrazy ogar i chart, skorzystasz ze słownika:
A. ortograficznego,
B. frazeologicznego,
C. języka polskiego,
D. poprawnej polszczyzny.
Róg, inna nazwa waltornia – muzyczny instrument dęty blaszany. Do tej samej rodziny
instrumentów należą między innymi trąbka, puzon oraz tuba.
Najbardziej pierwotną formą rogu był prawdopodobnie róg pochodzenia zwierzęcego, przeważnie
bawoli lub barani. Z czasem zaczynały powstawać rogi metalowe, używane przez pasterzy i
myśliwych, a także wykonane z metali szlachetnych – złota, srebra oraz z kości słoniowej,
z których korzystali możni na polowaniach.

XVII- wieczny róg myśliwski
36. Powyższy tekst jest:
A. opisem literackim,
B. notatką encyklopedyczną,
C. instrukcją obsługi,
D. artykułem prasowym.
37. Które słowo nie jest homonimem?
A. róg,
B. głos,
C. trąbka,
D. pianino.
38. Wyrażenie róg obfitości wywodzi się z:
A. Pana Tadeusza,
B. legend polskich,
C. baśni Andersena,
D. mitologii greckiej.
39. Wyjaśnij powiedzenie zapędzić kogoś w kozi róg:
A. wymierzyć komuś karę;
B. posadzić kogoś w rogu pokoju;
C. krzyknąć komuś głośno w ucho;
D. postawić kogoś w sytuacji bez wyjścia.
40. Uzupełnij przysłowie: ... wieńczy dzieło
A. laur,
B. słowo,
C. koniec,
D. muzyka.

Współczesny róg

