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To na rzecz raczej, niż wiek, baczyć
trzeba.
Kreon

Na rzecz, niesfornym która cześć
oddaje?
Haimon

Ni słowem śmiałbym cześć taką
zalecać.
Kreon

A czyż nie w taki błąd popadła tamta?
Haimon

Przeczy głos ludu, co mieszka w Teb
grodzie.
Kreon

Więc lud mi wskaże, co ja mam
zarządzać?
Haimon

Niemal jak młodzian porywczy
przemawiasz.
Kreon

Sobie czy innym gwoli ja tu rządzę?
Haimon

Marne to państwo, co li panu służy.
Kreon

Czyż nie do władcy więc państwo
należy?
Haimon

Pięknie byś wtedy rządził... na pustyni
Kreon

Ten, jak się zdaje, z tamtą dziewką
trzyma.
Haimon

Jeśli ty dziewką: o ciebie się troskam.
Kreon

Z ojcem się swarząc, o przewrotny
synu?
Haimon

Bo widzę, że ty z drogi zbaczasz prawej.
Kreon

Błądzęż ja strzegąc godności mej
władzy?
Haimon

Nie strzeżesz – władzą pomiatając
bogów..

„Antologia tragedii greckiej”, wybrał 

St. Stabryła, Kraków 1989.

Zadanie 22. (0-2)

Kreon, w pytaniach zadawanych Ha-

imonowi, wyraża swoje przekonania

na temat władzy. Uzupełnij tabelę we-

dług wzoru, formułując poglądy Kre-

ona w postaci twierdzeń.

Zadanie 23. (0 –2)

Spośród podanych niżej związków

frazeologicznych podkreśl ten, który

najtrafniej charakteryzuje sposób

sprawowania władzy przez Kreona. W

jednym zdaniu oceń taki styl rządze-

nia oraz uzasadnij tę ocenę.

A. rządy marionetkowe, rządy silnej ręki.
B. rządzić się jak szara gęś, rządzić

rozumnie.

Zadanie 24. (0 – 1)

Uzupełnij tabelę, cytując dwa argu-

menty, którymi posługuje się Haimon

w rozmowie z Kreonem.

Zadanie 25. (0-1)

Czego dotyczy różnica zdań w dys-

kusji między Kreonem a Haimonem?

Odpowiedz jednym zdaniem.

Zadanie 26. (0 – 1)

Czym różni się sposób traktowania

poddanych przez Bolesława Chrobre-

go (tekst I) od sposobu traktowania

poddanych przez Kreona (tekst IV)?

Odpowiedz w 1-2 zdaniach.

Zadanie 27. (0 – 5)

Na podstawie tekstu II napisz 

2-3-zdaniową notatkę zawierającą

przynajmniej 3 informacje o cechach

i umiejętnościach małpy, która może

zostać przywódcą stada.

Zadanie 28. (0 –16)

W formie rozprawki uzasadnij od-

powiedź na pytanie: czy w pewnych

sytuacjach trzeba się buntować prze-

ciwko władzy? Przywołaj co najmniej

dwa przykłady z literatury lub histo-

rii. 

Pamiętaj, że twoja praca zostanie sprawdzo-

na, jeżeli będzie zgodna z tematem i zajmie co

najmniej 20 linii zapisanych w 3.

Rozwiązania

1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
6. A
7. C
8. D
9. B
10. C
11. C
12. D
13. C
14. D
15. B
16. D
17. A
18. A
19. C
20. C

21. lis„zbyt dobry”, zbyt łaskaw”,
„zbytnie dobroczynny”prze-
biegłość

owca„okrutnyś” szczerość

22. Poddani, (ludzie) nie mają prawa
mówić (dyktować) władcy (królowi),
co ma robić.

Władca jest właścicielem państwa
Poprawne będą inne odpowiedzi, ale

zawierające podobny sens.

23. „rządy silnej ręki”
Takie rządy są złe (niebezpieczne),

ponieważ mogą prowadzić (prowadzą)
do tyranii, niesprawiedliwości.

24. „To na rzecz, niż wiek, baczyć
trzeba”

„Marne to państwo, co li panu służy”

25. Mają różne (odmienne) poglądy
(zdania) na temat rządzenia państwem.

26. Bolesław Chrobry słucha swoich
poddanych, sprawiedliwie rozsądza
(rozstrzyga) spory. 

Kreon nie liczy się ze zdaniem swo-
ich poddanych, jest bezwzględny (de-
spotyczny).

27. W zadaniu tym należy wykazać
się umiejętnością zredagowania notat-

ki na określo-
ny temat
(uwzględnić
co najmniej

trzy istotne in-
formacje doty-
czące cech i
umiejętności
małpy, która
może zostać
przywódcą

stada, np. siła,
stanowczość, podej-

mowanie decyzji, karcenie
nieposłusznych zwierząt,

bronienie stada).
Uczeń powi-

nien dokonać wła-
snej selekcji infor-

macji, czyli odrzucić te
dotyczące pozostałych

zwierząt – słoni lub wilków.
Ważna jest też spójność wypowiedzi
oraz poprawność językowa i stylistycz-
na (poprawna odmiana wyrazów, pra-
widłowe łączenie wyrazów w zdaniu i
zdań pojedynczych w zdania złożone),
trafny dobór środków językowych. Oce-
nie podlega też poprawność ortograficz-
na i interpunkcyjna.

28. W wypracowaniu uczeń miał uza-
sadnić swoje stanowisko, odwołując się
co najmniej do dwóch przykładów z li-
teratury lub historii.

Z literatury np.: „Antygona”, „Kamie-
nie na szaniec”, „Syzyfowe prace”, wy-
bór opowiadań Sławomira Mrożka,
Mickiewicz „Reduta Ordona”, teksty
poetyckie - Czesław Miłosz „Który
skrzywdziłeś”, Zbigniew Herbert
„Przesłanie Pana Cogito”, poezja Jac-
ka Kaczmarskiego.

Z historii: protesty społeczne w Pol-
sce – 1956, 1968, 1970, 1976, 1980;
powstania narodowe; rewolucje.

Odpowiedziprzygotowała Anna Dańko, na-

uczycielka j. polskiego i egzaminator 

z Gimnazjum nr 16 przy XIII LO 

w Szczecinie

Pytanie Sens pytania

A więc w mym wieku Człowiek starszy zawsze jest mądrzejszy

mam mądrości szukać od młodego i niczego się nie może od

I brać nauki u tego niego nauczyć.

młokosa?

Więc lud mi wskaże, 

co ja mam zarządzać?

Czyż nie do władcy więc 

państwo należy?

Argument Haimona (cytat) Znaczenie

Ważne jest to, co ktoś mówi 

(czy ma rację) a nie to, ile ma lat.

Złe jest państwo, które służy

tylko interesom władcy.

tabela do zadania 22

tabela do zadania 24

Jutro rozwiązania 
II części egzaminu gimnazjalnego 

(testu matematyczno-przyrodniczego), 

który dziś pisać będą uczniowie 

z województwa wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego

i lubuskiego 
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