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Czas i miejsce akcji „Dziejów Tristana i Izoldy”
MIEJSCE AKCJI
Akcja poematu rycerskiego rozpoczyna się w Kornwalii – miejscu ślubu rodziców Tristana.
W miarę rozwoju fabuły, przenosimy się wraz z głównym bohaterem do Lonii, ojczyzny jego
ojca. Tristan opuszcza ją w wieku kilkunastu lat, porwany przez norweskich kupców, i
ponownie wita brzeg Kornwalii, a dokładniej – zamek Tyntagiel.
Potem wydarzenia rozgrywają się między innymi w Irlandii (np. port
Weisefort), Bretanii (zamek Karheń) i w Galii (na ziemi diuka Żylenia). Istnienie większości
wymienionych miejsc nie zostało potwierdzone historycznie, to znaczy nie istniał
kornwalijski zamek o nazwie Tyntagiel, jak również władcy w nich panujący również nie
zapisali się na kartach historii (a szkoda, bo tak ogromna miłość i zacięta obrona terytorium,
jaką przedstawiał diuk Hoel, władca Bretanii, byłaby doskonałym udokumentowanym
przykładem waleczności). Ogólniej mówiąc, akcja rozgrywa się w północnej Francji,
południowej Anglii, w krainach położonych po obu brzegach Kanału La Manche.
CZAS AKCJI
Akcja toczy się w średniowieczu, jednak w bliżej nieokreślonym czasie. Na wczesny
charakter tej epoki wskazują opisane na kartach utworu walki o terytoria, których granice
bardzo szybko ulegały zmianie (np. walka diuka Hoela i hrabiego Ryjola o Karheń). Z kolei o
innej cesze, a mianowicie o panującym chrześcijaństwie, dowodzą częste prośby bohaterów
do Boga, jak również postać pustelnika Ogryna, ascety żyjącego w ubóstwie i
wychwalającego katolickie prawdy wiary, czy pomysł sądu bożego.

MATEMATYKA
Zad.1 Doprowadź do postaci 𝑎√2.
a) 4√2 + √8 =

b) √18 + √8 =

c) √200 - √50 =

d) √32 - 3√2 =

c) √48 - √3 =

d) √45 - √125 =

Zad.2 Doprowadź do postaci 𝑎√𝑏.
a) 7√5 + √20 =

b) √12 + √27 =

Zad.3 Usuń niewymierność z mianownika.
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Zad.4 Oblicz.
a) √12 · √3 =
!

e) √−8000 =

b) √10 · √40 =
!

f) √−128 =

c) √32 · √8 =

d)
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√45 · √20 =
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g) .#* =

h) √32 =

Zad.5 Oblicz.
a) 4-2 =
e) 39 · 3-6 =

# +#

b) /'0

=

f) 5-9 : 5-11 =

! +(

c) /#0

d) (0,2)-2 =

=

g) 63 · 2-6 =

h) ( 25 )-2 =

Zad.6 Która z liczb jest większa: x czy y?
a) x = 24 · 4-2 ,

y = 4-4 : 8-2

b) x = (2√3)3 , y = (3√2)2

Zad.7 Zapisz liczbę w notacji wykładniczej.
a) 1090000

b) 472000000

c) 0,00032

d) 0,0000001

Zad.8 Zapisz liczbę w postaci dziesiętnej.
a) 8,32 · 105

b)8,13 · 10-5

c) 7,2 · 10-3

d) 1,2 · 108

Zad.9 Zaokrąglij liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Wyznacz błąd przybliżenia. Czy jest to
przybliżenie z nadmiarem czy z niedomiarem?
a) 3,8749

b) 4,0862
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Romeo i Julia, czyli ponadczasowi, tragiczni kochankowie
Szekspir stworzył parę młodych ludzi, którzy zakochali się miłością romantyczną „od
pierwszego wejrzenia”. Nie zwracając uwagi na konsekwencje tego uczucia, prawie od razu
wyznali sobie uczucia i zaplanowali małżeństwo. Ani przez chwilę nie brali pod uwagę
możliwości poinformowania o wszystkim swych rodziców, ich miłość była tajemnicą, której
pomagali strzec Ojciec Laurenty i Marta.
Gdy nadszedł tragiczny moment wygnania Romea poza granice Werony, jego ukochana
(czternastoletnia!) żona nie traciła wiary w połączenie ze swym ukochanym. Mimo gróźb i
nalegań ojca na ślub z Parysem, obojętności matki, a nawet… Marty, mimo dylematu
pomiędzy byciu posłuszną rodzicom, a nakazom wierności poślubionemu przed Bogiem
mężowi – Julia cały czas dążyła do spotkania z Romeem. Śmierć kochanków była ostatnim
wyznaniem miłości. Wyznaniem, które na zawsze wpisało się w kulturę światową jako
odpowiedź kochających się ludzi na niesprawiedliwość rozdzielającego ich losu.
Romeo i Julia są ponadczasową parą, ponieważ jako pierwsi w historii dramatu odebrali
sobie życie z miłości. Choć ich średniowieczni poprzednicy – Tristan i Izolda – również
poszli za sobą do grobu – to jednak uczucie łączące szekspirowskich kochanków nie było
wynikiem interwencji tajemniczego napoju, lecz… pierwszego porywu serca. Co pociąga
współczesnych czytelników w tej szesnastowiecznej opowieści? Chyba czystość i tragizm
uczucia, które od momentu pojawienia się między bohaterami na balu kostiumowym
zmieniło ich życie i ich samych.
Analizując ponadczasowość tego dramatu, nie można zapomnieć o wypowiedział
kochanków na temat miłości. Te wyrażenia, podobnie jak główni bohaterowie, na trwałe
wpisały się w karty historii literatury i kultury. O uczuciu do Julii, miłości silniejszej niż
przeciwności losu, niż konwenanse społeczne, o miłości ponad wszystko Romeo
powiedział: „Bo miłość nie zna żadnych tam i granic; / A co potrafi, na to się i waży;”. Za te
uniwersalne wypowiedzi powinniśmy być wdzięczni Szekspirowi najbardziej.

Dramat szekspirowski a dramat antyczny na przykładzie „Romea i Julii”
William Szekspir wpisał się na zawsze do historii literatury nie tylko z powodu uniwersalnej
tematyki poruszanej w swych dramatach, ale również poprzez czynione eksperymenty z
kompozycją swych utworów. Ten szesnastowieczny spadkobierca kultury antycznej nie
respektował bowiem klasycznych i rygorystycznych zasad w kwestii budowy dzieła.
Pragnąc odmiany i unowocześnienia dramatu, stworzył własny model teatru, nazwany od
imienia panującej wówczas królowej Elżbiety teatrem elżbietańskim. Teatr elżbietański jest
związany z okresem panowania w Anglii królowej Elżbiety I. Tym mianem określa się
dramaty wyłamujące się z obowiązującego wówczas kanonu i prowadzące w stronę nowych
formalnych rozwiązań.
Innowacyjność Szekspira przejawia się na wielu płaszczyznach.
Na przykład w starożytnym dramacie „Antygona” zachowana jest jedność czasu (akcja
rozgrywa się w ciągu jednej doby), miejsca (wszystko dzieje się w Tebach, w tej samej
przestrzeni) i akcji (występuje jeden główny wątek – człowiek stojący w obliczu prawa
ludzkiego i boskiego).
Po pierwsze, sprzeciwił się trzem tradycyjnym zasadom kompozycji greckiej
tragedii: jedności czasu (akcja „Romea i Julii” toczy się w ciągu pięciu dni i
nocy), miejsca (choć wydarzenia rozgrywają się przez prawie całą tragedię w Weronie, to
jednak w różnych jej miejscach, w różnych przestrzeniach: ulice, place, ogród Kapuletów,
cela Ojca Laurentego, cmentarz i grobowiec) i akcji (wielowątkowość, obok wątków
głównych – na przykład walka o miłość wbrew przeciwnościom losu – wystąpiły poboczne,
czego w tym wypadku dowodzi opisanie historii zwaśnionych rodów, nienawiść Tybalta do
Montekich, bezgraniczna miłość Parysa do Julii).
Ponadto Szekspir nie utrzymał tragedii w „wysokim” tonie, łamiąc antyczną zasadę
decorum.
Decorum to antyczna zasada odpowiedniości stylów, w której tragedia miała być utrzymana
w stylu wysokim, pełnym powagi i patosu, a komedia z kolei w stylu niskim, rubasznym,
nacechowanym komicznymi elementami.

Obok postaci poważnych, wysoko urodzonych i obdarzonych zdolnościami oratorskimi
(Merkucjo, Tybalt, Parys), umieścił bohaterów prostych, pochodzących ze stanu
plebejskiego (Marta, wykazująca cechy pasujące raczej trzpiotce, a nie niani, słudzy
Montekich i Kapuletów). Zestawienie takich kontrastowych, często przerysowanych postaci,
z ich poglądami wygłaszanymi specyficznym, charakterystycznym językiem, dało w kilku
miejscach utworu efekty komiczne.
Autor „Romea i Julii” naruszył wprowadzoną przez Sofoklesa zasadę występowania co
najwyżej trzech aktorów w jednej scenie, kierując się w stronę kompozycji obrazów
zbiorowych: w pierwszym, trzecim oraz piątym akcie występują mieszkańcy Werony, straż
czy słudzy (prócz osób dramatu).

Julia Kapulet - charakterystyka postaci
Poznajemy ją jako nieśmiałą i posłuszną woli rodziców dziewczynkę. W miarę rozwoju
akcji (i nieszczęśliwej miłości) ta niespełna czternastolatka przemienia się w świadomą swej
woli i obowiązku kobietę. Daje dowody swego stanowczego zdania, czego przykładem
może być moment, gdy nie wierzy w opowieści o tym, że Romeo z premedytacją zabił
Tybalta.
Choć w trzy godzinie po zakazanym ślubie jej małżonek został skazany na banicję: „(…)
Romeo wygnany! / Z zbójczego tego wyrazu płynąca / Śmierć nie ma granic ni miary, ni
końca / I żaden język nie odda boleści, / Jaką to straszne słowo w sobie mieści”, ona
zdecydowanie broni swej miłości i poszukuje ratunku.
Gdy sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej komplikować – była zmuszana do ślubu z Parysem,
ujawniła swój stanowczy charakter i emocjonalną dojrzałość. Choć Kapulet zagroził jej,
że jeśli nie spełni jego woli – przestanie traktować ją jak córkę (był nieubłagany: „Precz,
wszetecznico! dziewko nieposłuszna! / Ja ci powiadam: gotuj się w ten czwartek / Iść do
kościoła lub nigdy, przenigdy / Na oczy mi się więcej nie pokazuj. / Nic nie mów ani piśnij,
ani trunij: / Palce mię świerzbią. (…) Precz, plucho! / Cyganko jakaś!”), matka nie chciała
nawet jej wysłuchać („Nie mów nic do mnie, nic ci nie odpowiem; / Rób, co chcesz, wszystko
mi to obojętne”), a nawet ze strony Marty nie mogła liczyć na pomoc, wolała umrzeć, niż
poślubić innego mężczyznę. Idąc do franciszkanina po radę, postanowiła: „(…) a jeśli
żadnego / Na tę przeciwność nie będzie sposobu, / Znajdę moc w sobie wstąpienia do grobu”.
Dojrzałość, którą osiągnęła w ciągu pięciu dni wydarzeń i głęboka miłość do prawowitego
małżonka, ułatwiają jej ostateczną decyzję po odkryciu martwego ciała Romea. Jej
samobójcza śmierć jest ostatnim wyznaniem miłości i potwierdzeniem siły uczuć, którymi
obdarzyła młodzieńca.

Romeo Monteki - charakterystyka postaci
Romeo jest głównym męskim bohaterem dramatu Szekspira: „Co mi to za gagatek! Ma
wprawdzie twarz gładszą niż niejeden, / ale oczy, niech się wszystkie inne schowają; / co się
zaś tyczy rąk i nóg, i całej budowy, / chociaż o tym nie ma co wspominać, / przyznać trzeba,
że nieporównane. / Nie jest to wprawdzie galant całą gębą, ale słodziuchny jak
baranek” [opina Marty].
W pierwszym akcie poznajmy go poprzez opinie wygłaszane na jego temat przez inne osoby.
Benwolio, jego przyjaciel, opowiada ojcu Romea, że widział przechadzającego się w gaju
kuzyna przed wschodem słońca. Młodzieniec umknął jednak przed jego powitaniem: „I w
najciemniejszej ukrył się gęstwinie”. Nie był zdziwiony takim zachowaniem i postanowił nie
niepokoić krewnego: „Nie przeszkadzałem mu w jego dumaniach / I w inną stronę się
udałem, chętnie (…)”.
Również pan Monteki nie wyraził niedowierzania z powodu dziwnego postępowania syna,
bowiem od dawna wiedział o jego skłonnościach do samotności: „On, uciekając od widoku
światła, / Co tchu zamykał się w swoim pokoju; / Zasłaniał okna przed jasnym dnia blaskiem
/ I sztuczną sobie ciemnicę utwarzał. / W czarne bezdroże dusza jego zajdzie, / Jeśli się na to
lekarstwo nie znajdzie”.
Gdy Benwolio zapytał, czy stryj zna powód dziwnego zachowania Romea, usłyszał: „Nie
znam i z niego wydobyć nie mogę”. Choć próbował już kilkakrotnie wydobyć od syna,
dlaczego tak stroni od ludzi – zawsze było to bezskuteczne… W dalszej części dramatu
Szekspir powoli odsłania przed nami powód introwertycznych reakcji Romea – to wynik
nieszczęśliwej miłości do Rozaliny. Mimo próśb Benwolia o zaniechanie tego dziwnego
związku (kobieta ewidentnie bawiła się młodszym adoratorem) – Romeo nie potrafił tego
zrobić. Nie zamierzał także „Rozpatrywania się w innych pięknościach”, jak mu
zaproponował kuzyn.
Tak naprawdę etap, od którego o charakterze Monteka informują jego czyny (a nie opinie
innych), zaczyna się w chwili poznania Julii. To spotkanie i zakazana miłość „od pierwszego
wejrzenia” powodują w młodzieńcu prawdziwą przemianę. Przestaje czuć nienawiść do
Kapuletów, dojrzewa i z chłopca myślącego o zabawie z Merkucjem i Benwoliem, przeradza
się w mężczyznę planującego wspólne życie z ukochaną.

Nie bacząc na niebezpieczeństwo organizuje ślub z Julią, a gdy jej krewny – Tybalt –
wyzywa go do walki, Romeo mówi: „Klnę się, żem nigdy obelg ci nie czynił; / Sprzyjam ci,
owszem, bardziej, niżeś zdolny / Pomyśleć o tym, nie znając powodu. / Uspokój się więc,
zacny Kapulecie, / Którego imię milsze mi niż moje” (niespodziewana odmowa dziwi bardzo
jego przyjaciół). Decyduje się na starcie dopiero wówczas, gdy Kapulet zabija Merkucja.
Przechyla to czarę rozpaczy i Monteki postanawia walczyć z zabójcą: „Precz, pobłażliwa
teraz łagodności! / Płomiennooka furio, ty mną kieruj! / Tybalcie, odbierz nazad swoje
"podły "; / Zwracam ci, co mi dałeś! Duch Merkucja / Wznosi się ponad naszymi głowami /
Dopominając się za swoją twojej. / Ty lub ja albo oba musim legnąć”.
W wyniku nieprzychylnego zrządzenia losu Monteki zostaje skazany na banicję (łamie

MATEMATYKA
Zad.1 Wyznacz punkty w których prosta przecina osie układu współrzędnych. Naszkicuj tę
prostą.
a) y = x + 5

b) y = -2x + 4

Zad.2 Oblicz miejsce zerowe funkcji. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości
ujemne?
#

b) y = 6x + 4

b) y =- 'x + 2

Zad. 3 Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P (3,1) i równoległej do prostej
y= -3x +6.
Zad.4
a) Zapisz równanie prostej o współczynniku kierunkowym równym 4 i przechodzącej
przez punkt (0,5).
b) Zapisz równanie prostej przechodzącej przez punkty (2,3) i (0,4).
Zad.5 Oblicz współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej:
a) y =9x

!

b) y = (x + 4

Zad.6 Rozwiąż układy równań:
𝑥+𝑦 =3
3𝑥 − 2𝑦 = −4
2)1
𝑥 + 2𝑦 = 6
𝑥 + 𝑦 = −3
3𝑥 + 𝑦 = −3
𝑥−𝑦+2=0
b) metodą podstawiana
1) 1
2)1
−𝑥 + 3𝑦 = 11
2𝑦 = 𝑥 + 6
2𝑥 − 𝑦 = −4
𝑦 =𝑥−3
c) graficznie 1) 1
2) 1
𝑥+𝑦 =1
3𝑥 + 𝑦 = 1
a) metodą przeciwnych współczynników

1) 1

Zad.7 Sprawdź czy punkty: A(5,6), B(-3,-10) C(-4,-12) należą do prostej y = 2x-4.
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Losy Kordiana
Kordiana poznajemy jako piętnastoletniego młodzieńca, który wypoczywa w cieniu
rozłożystej lipy na wiejskim podwórku. Obok niego przysiada stary sługa Grzegorz,
czyszcząc broń myśliwską. Chłopak wspomina samobójstwo innego młodzieńca,
najprawdopodobniej swojego przyjaciela. Ów przykry fakt staje się wstępem do rozważań
nad sensem egzystencji. Kordian czuje się zagubiony, wypełnia go tęsknota, pragnie działać,
lecz nie wie w jaki sposób i po co. Nie potrafi sprecyzować celu swojego życia. O
duchowych rozterkach informuje Grzegorza:
„Posępny, tęskny, pobladły,
Patrzę na kwiatów skonanie
I zdaje mi się, że mię wiatr rozwiewa (...)
Otom ja sam jak drzewo zważone od kiści,
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści; (....)
Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,
Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...”
Sługa, by pocieszyć panicza, opowiada mu trzy historie, są to jednocześnie trzy propozycje
życia. Młodzieniec odrzuca pierwszą, nie podoba mu się postawa służalczego Janka
szyjącego buty królewskim chartom. Dwie następne rozbudzą w nim „iskrę ducha”, w
ostatniej – w postaci dzielnego Kazimierza, dostrzeże odpowiedni dla siebie wzorzec
postępowania. W czasach młodości to stary Grzegorz jest powiernikiem jego duchowych
tajemnic. W obliczu śmierci (tuż przed planowanym rozstrzelaniem) będzie nadal
pocieszycielem, towarzyszem niedoli i smutku. Do niego Kordian zwróci się ze słowami
pożegnania: „Bądź zdrów – mój wierny – ojcze...”
Młodzieniec kocha Laurę, ale dziewczyna nie docenia jego uczuć. Postrzega dylematy
emocjonalne chłopca jako charakterystyczne dla jego wieku. Czasem Kordian przypomina
według niej obłąkanego. Czytuje jego wiersze, ale poezja znaczy dla niej dużo mniej niż dla
Kordiana – on wyraża w niej siebie, swoje lęki, niepokoje i miłość, ona widzi
jedynie „nudnymi grzecznościami zapisane karty.” Kordian usiłuje popełnić samobójstwo.
Miłość jest zbyt nierealna. Rozterki natury psychicznej, niemożność odnalezienia życiowej
drogi, nieustanne błądzenie w labiryncie uczuć zmuszają chłopca do samobójczego kroku, ale
ów desperacki czyn nie kończy się zamierzonym efektem. Kordian strzela do siebie niecelnie.

W Akcie II obserwujemy go jako starszego (około dwudziestoletniego) wędrowca –
poszukiwacza wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości. Nadal stara
się „wyprorokować” cel życia. Rozmowa z Dozorcą w londyńskim James Parku przekonuje
Kordiana o dominacji pieniądza. W Dover, na nadmorskiej skale bohater kontempluje
twórczość Szekspira, ale poezja wydaje mu się bez znaczenia, jej sens ulega deformacji w
zderzeniu z rzeczywistością. Poetycki urok zabija proza codzienności. Życie diametralnie
różni się od lirycznych wizji i marzeń:
„Szekspirze! duchu! (...)
Z nieskonczonością zbliżyłeś twór ziemi.
Wolałbym ciemną mieć na oczach chmurę

„Kordian” jako dramat romantyczny
Z pozoru „Kordian” to tak zwany dramat niesceniczny. Trudno powiązać ze sobą
„strefy” czasowe. Akcja toczy się w różnych miejscach, są to plenery - otwarte
przestrzenie, i w różnych czasach, na przykład: „Przygotowanie” odbywa się ostatniej
nocy 1799 roku, sceny z Aktu I dotyczą lat dwudziestych XIX wieku (napoleońskie
opowieści Grzegorza), Akt II „Wędrowiec” zawiera datę 1828, a ujęte w nim spotkanie z
papieżem (był nim wówczas – w 1828 roku Leon XII) kryje aluzje do czasów
popowstaniowych (krytyka powstania listopadowego przez Kościół), natomiast niektóre
przedstawione w Akcie III zdarzenia dotyczą roku 1829, kiedy to w przededniu koronacji
(nocą) zawiązano spisek przeciwko carowi Mikołajowi I.
Przestrzeń utworu jest zróżnicowana. Szatani i Wiedźmy spotykają się w grocie
czarnoksiężnika Twardowskiego w górach Karpackich. Młody Kordian mieszka wraz ze
sługą w szlacheckim dworku na prowincji, a gdy podróżuje odwiedza Anglię (Dover, Londyn
– tu siedzi w rozległym James Parku), Włochy, mocuje się sam ze sobą na szczycie Mont
Blanc. Akcja toczy się również na Placu Zamkowym w Warszawie, w zamku królewskim,
we wnętrzu kościoła katedralnego itp.
Trudności inscenizacyjne pojawiały się od razu, nie wiadomo było, jak w zamkniętej
przestrzeni teatralnej pokazać rozległe plenery, zmieniające się krajobrazy: „Dover. Kordian
siedzi na białej kredowej skale nad morzem, czyta (...)” (Akt II), „Plac przed zamkiem
królewskim w Warszawie, okna dokolnych domów przystrojone kobiercami, pełne widzów
(...)” (Akt III). Dopełniały je didaskalia – odautorskie wskazówki typu: „dziesięć tysięcy
szatanów spada”, „wszystko znika”, „Chmura znosi go z igły lodu”. Krytycy
uznawali Kordiana za utwór przeznaczony jedynie do czytania, a pierwsze wystawienie
sztuki pojawiło się dopiero w 65 lat po książkowym wydaniu sztuki (w 1899 roku w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie). Przy późniejszych realizacjach wymagania autora
dotyczące między innymi dekoracji traktowano symbolicznie i indywidualnie.

„Kordian” nie ma nic wspólnego z dramatem klasycznym (antycznym), łamie jego
reguły, neguje zasadę trzech jedności (miejsca, czasu, akcji). Akcja nie dotyczy jednego
tematu, wątki splatają się ze sobą (młody Kordian zakochany w Laurze, potem w Wiollecie,
później jest Podchorążym). „Prolog” i „Przygotowanie” nie są ściśle związane z treścią
dramatu i da się je ominąć w inscenizacji.
Czas.W prezentowanych zdarzeniach brak chronologii – w „Kordianie” mamy do czynienia z
tak zwaną inwersją czasową („przestawianie” zdarzeń). Autor niemalże „skacze” przez lata,
podobnie „przeskakuje” z miejsca na miejsce.
Brak ciągu logicznego wydarzeń. Pojawiają się sceny zbiorowe (tłum na scenie, a nie jak
w dramacie klasycznym maksymalna liczna aktorów to trzech) i przestrzenie otwarte - plac
przed Zamkiem Królewskim, plac Marsowy. Niektóre sceny wydają się śmieszyć odbiorcę,
choć w efekcie pouczają i prezentują nastroje społeczne: bawią opowieści Grzegorza (bajka o
Janku, co psom szył buty i jego wspomnienie o Napoleonie pod piramidami – lipiec 1798),
śmieszy papieska papuga – Luterek. Autor krytykuje stanowisko Stolicy Apostolskiej zajęte
wobec powstania listopadowego. Śpiew Nieznajomego nakreśla „uśpiony” stan

Ocena powstania listopadowego w „Przygotowaniu” i portrety przywódców –
„Kordian” Słowackiego
W prasie emigracyjnej po powstaniu listopadowym ukazały się pamiętnikarskie relacje o
spisku koronacyjnym, który rzekomo został zawiązany w Warszawie i istniał od grudnia
1828 roku do maja 1829 roku. Dokumenty okazały się na tyle ciekawe, że Słowacki w
oparciu o nie mógł wygenerować ideę swojego utworu oraz sprecyzować postawę głównego
bohatera – Kordiana. Spisek – w sensie wydarzenia historycznego – był już wówczas
przebrzmiałym epizodem, traktowanym przez pamiętnikarzy jedynie jako zarys genezy
powstania listopadowego. Dlatego tematem przewodnim dzieła Słowackiego jest klęska
powstania listopadowego, którą naród głęboko przeżywał. Niemniej autor sięga i do
poprzedzającego je spisku.
W jednym z listów do matki poeta wspominał o fakcie tworzenia dramatu i zamierzał, zaraz
po wydrukowaniu go, posłać kilka egzemplarzy rodzinie, lecz wahał się, ponieważ jak sam
mówił „całe jest o chorobie kuzynki”. „Chorobą kuzynki” Słowacki określał powstanie
listopadowe i jego klęskę. Obawiał się, by matka zamieszkująca w zaborze rosyjskim
(Krzemieniec), otrzymując takie dzieło, nie została przez nie narażona na represje.
Formą analizy i oceny powstania listopadowego jest poniekąd odpowiednio skonstruowana
biografia głównego bohatera. Uczestników spisku (podobnie jak Kordiana) cechował
szczery zapał patriotycznego działania, antycarska i antymonarchistyczna postawa. Wierzyli
oni, że kraj może się odrodzić w wyniku jednorazowego, wielkiego czynu, na przykład
powstania lub poprzez zabójstwo cara. Ów czyn miał zostać dokonany przez wąską grupę
spiskowców, którzy sami z siebie mieli złożyć ofiarę. Wierzyli w czystość i wielkość tej
ofiary. Nie żądali władzy dla siebie, pragnęli oddać ją w ręce doświadczonych polityków.
Metaforą tej ofiary jest w Kordianie motyw Winkelrieda – bohatera Szwajcarów,
męczennika za wolność. Jego postać stała się symbolem haseł wolnościowo – rewolucyjnych,
które miały pochwycić inne ludy Europy. Słowacki nie wierzył ani w taką ofiarę, ani w taką
koncepcję walki – Kordian ponosi klęskę, nie udaje mu się zabić cara. Jego poświecenie
okazuje się bezsensowne.

Ponadto uczestników powstania wiązała wiara w stary, rycerski kodeks moralny. Ów kodeks
w sytuacji ruchów rewolucyjnych okazałby się bezwartościowy. Dlatego u Słowackiego
rozterki natury etycznej spiskowców uniemożliwiają planowany zamach:
„Patrz car zabity – we krwi – zabita rodzina –
Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!
(z argumentów Prezesa)
Historycznym spiskowcom brakowało akceptacji ze strony określonych grup społecznych.
Spisek ograniczał się do wąskiego kręgu wojskowych. Owo poczucie izolacji społecznej
zadecydowało o charakterze politycznego programu konfederatów (spiskowców). Ilustruje to
scena „Śpiewu Nieznajomego”, który głosi tego typu manifest walki:
„Pijcie wino! idźcie spać!

MATEMATYKA
Zad.1 Oblicz sumę pierwiastków równania: x(x - 1)(16x - 9)=0.
Zad.2 Rozwiąż równanie.
a) x2 – 8x +12 = 0

b) x3 – 4x2 – 12x =0

c) x(x-3)(x2 – 4)=0

Zad.3 Wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne. Podaj wzór tej proporcjonalności, a
następnie uzupełnij poniższą tabelę.
a)
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Zad.4 Do wykresu proporcjonalności odwrotnej y=

,
-

należy punkt P , wyznacz a.

! !

a) P(5,6)

b) P(#, ')

Zad.5 Sporządź tabelę i naszkicuj wykres funkcji f.
#

'

a) f(x) = -

b) f(x) = − -

Zad.6 Naszkicuj wykres funkcji f. podaj dziedzinę, przedziały monotoniczności tej funkcji oraz
równania asymptot jej wykresu.
!

a) f(x) = -.#

#

b) f(x) = − - + 3

SEM.IV
J.POLSKI
Romuald Traugutt - charakterystyka
Romuald Traugutt jest jedną z czołowych postaci noweli Elizy Orzeszkowej pt. „Gloria
victis”. To bohater historyczny, postać autentyczna. Leśne drzewa (z perspektywy
narratora) przedstawiają go jako czarnowłosego mężczyznę „.(...) z oczyma myśliciela i
uśmiechem dziecka. Oczy miał mądre, smutne podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u
ludzi smutek – uśmiech świeży perłowy, z kroplą słodyczy dziecięcej albo niewieściej.”
Traugutt w czasie powstania na Litwie dowodził oddziałem kobryńskim, walczył w lasach
horeckich. Autorka prezentuje go jako ideał wodza – odważnego, śmiałego i roztropnego,
który głosem, podobnym do głosu legendarnego Leonidasa potrafił zagrzewać żołnierzy do
walki. Ci zaś byli mu posłuszni: „On serca ich w ręku trzymał i umiał podbijać je w górę.
Odkrywał przed szeregami czarnowłosą głowę i za to, że były posłuszne jak dzieci, a jak lwy
odważne, że sile przemagającej rozproszyć się nie dały, że wstydem nie splamiły krzyża, który
przyjęły na swe ramiona – dziękował. Ale i wtedy jeszcze, gdy dziękował, głos jego rozlegał
się jak bojowe dźwięki i nie było w nim ani słodyczy ani pieszczoty, hart tylko był i wola
żelazna, trzymająca mocno wodze ich woli. (...)”
Jako wódz Romuald Traugutt wymagał od podwładnych posłuszeństwa, dbał o
dyscyplinę, jego postawa wzbudzała szacunek żołnierzy. Jednemu z nich – Marianowi
Tarłowskiemu dziękował za uratowanie życia: „Nie za to wdzięcznym mu, że żyję, lecz za to,
że was jeszcze, jako klamra sprzęgam i że jeszcze z wami służę nie żadnemu panu
ziemskiemu, ale Umęczonej, że jeszcze służę.”
Dzięki temu mógł dalej dowodzić oddziałem powstańców, a tym samym służyć ojczyźnie.
Traugutt w opisie Orzeszkowej przypomina Chrystusa i Mojżesza. Podobnie jak Mojżesz
przewodzi ludowi i wzorem Chrystusa bierze na ramiona „krzyż narodu swego” - musi
opuścić najbliższych i wypełnić swój obowiązek wobec ojczyzny. Tym obowiązkiem jest
walka o wolność. Pisarka kreuje go na wzór męczennika narodowego, za takiego zresztą był
uważany po śmierci, gdy zginął na szubienicy 5 sierpnia 1864 roku. Mówi o nim jako o
człowieku „świętego imienia”, co tym bardziej akcentuje wyjątkowość tej postaci.
Orzeszkowa osobiście znała Traugutta, podzielała jego poglądy. „Gloria victis” jest zatem
jej prywatnym hołdem złożonym wielkiemu wodzowi.

Narracja w noweli „Gloria victis”
Narratorami w utworze są leśne drzewa. Opowiadają one epizod z powstania
styczniowego, przedstawiają sylwetki bohaterów. Słuchaczem jest wiatr prędki, który
przybył na Polesie litewskie pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863 roku:
„Przed połową stulecia tu był...”
„A stare świerki, dęby, brzozy rozłożyste, ramionami powiewając, odpowiadały: - Działy się
tu i stawały rzeczy dziwne, rzeczy głośne, dzwoniące, płaczące, rozlegające się krzykami,
jękami...”
Wtórują i uzupełniają wypowiedzi drzew polne kwiaty - dzikie róże, dzwonki liliowe oraz
trawy i paprocie: „(...) a róża westchnęła: - Ja jedna kwiaty na tę mogiłę rzucam. Co lata, od
półstulecia prawie, rzucam na nią wonne płatki moje, ja jedna!
Tu znowu odezwały się dzwonki liliowe: - A my dzwonimy pacierz żałobny. Co lato, od
półstulecia prawie, wydzwaniamy nad tą mogiłą pacierz żałobny... my jedne!”
Stary dąb prezentuje wodza powstańców – Romualda Traugutta: „Nie tutaj zgorzał. Nie
w te mogile śpi. Kędyś daleko.” Opowiada o Jagminie i Tarłowskim oraz uczuciu Anielki do
Jagmina. Silne przeżycia wywołane wspomnieniami, nie pozwalają mu od razu wszystkiego
powiedzieć, wtedy w relacji zastępuje go świerk. Ów mówi o mniejszych potyczkach
staczanych przez waleczny oddział Traugutta oraz o odwadze małego Tarłowskiego. Postać
tę przybliża brzoza: „Znałam go z bliska, znałam dobrze jego myśli i miłości, bo dookoła
mnie, z ziemi od pobliskiego strumienia wilgotnej wyrasta tłum ogromny roślinek
przerozmaitych, przyziemnych, drobnych, wśród których krząta się, pełza, biega, podlatuje
drugi tłum również malutkich, przyziemnych, przerozmaitych owadów, robaczków (...). On
doprawdy drobiazg ten kochał i kształtów jego, życia jego ciekaw był namiętnie.”
Po brzozie ponownie wypowiada się stary, brodaty dąb. W sposób emocjonujący opisuje
wielką bitwę, męczeństwo bohaterów. Opowiadanie lasu wprawia w rozpacz słuchacza.
Wiatr płacze. „Ogromne skrzydła jego żałośnie zwinęły mu się u boków i smutnie rozsypały
się po ziemi włosy z srebrzystych szronów pajęczo uprzędzione. (...) Tajał od gorejącego
płomyka kryształ wiatru prędkiego i ściekał na wysokie trawy z szemraniem tak cichy, z
jakim płaczą warkocze brzozy, gdy z nich na ziemię spływają majowe deszcze nocne. Tak
na bezimiennej, nieznanej mogile leśnej płakał wiatr.”

Autorka dokonuje zabiegu personifikacji, „ożywia” leśne drzewa, rośliny i wiatr, nadaje
im cechy typowo ludzkie. Drzewa mówią i czują tak jak ludzie, różnią się między sobą
wiekiem i charakterami, również jak ludzie. Dąb jest stary i z racji wieku bardziej
doświadczony, mądry, to jemu przypada pierwszeństwo w relacjach. Świerk jest wysoki,
więc mówi o tym, co widział w oddali, rozmawia z chmurami. Wiatr natomiast jest prędki,
niecierpliwy, ciekawy, by tę ciekawość zaspokoić uprasza drzewa o uraczenie go powstańczą
opowieścią. Świat przyrody ma poczucie sprawiedliwości i piękna. Opowiada się po stronie
powstańców, o ich przeciwnikach – wojsku rosyjskim mówi jak o własnym wrogu. Natura
wydaje się rozumieć marzenia o wolności.

Jagmin - charakterystyka
Jagmin to jeden z bohaterów noweli „Gloria victis”, dowódca jazdy, młodzieniec o
wyniosłej postawie i „czarnym, iskrzącym się oku. Młody Herkules z kształtów, Scypio
rzymski z rysów.” Wcielenie męskiej urody.
Pochodził z terenów Polesia litewskiego i na wieść o powstaniu, przyłączył się do oddziału
partyzantów. Doskonały żołnierz, odważny i waleczny. Przyjaźnił się z Marianem
Tarłowskim i podkochiwał w jego siostrze Anieli. Wspólnie, we trójkę, spędzali czas. Jagmin
nigdy nie ośmielił się otwarcie wyznać Anielce swoich uczuć. Gdy ruszał w bój, zapewniał
dziewczynę, że będzie opiekował się jej bratem podczas walki. Oznaczało to, że był nie tylko
świetnym przyjacielem, ale także towarzyszem broni. „Tam, gdzie nikogo mieć nie będzie, ja
będę mu swoim. Przyjacielem mu będę, bratem, w potrzebie obrońcą.” Prowadził z
Marysiem liczne rozmowy na temat wolności i obowiązku walki: „(...) Teraz walka to
powinność!...”
Spostrzegłszy atak wrogich wojsk na namiot, w którym znajdowali się ranni, a wśród nich
Marian Tarłowski, rzucił się do obrony. Widział męczeńską śmierć towarzysza, ten w
ostatnich chwilach życia podarował mu zakrwawioną chustę, z prośbą by oddał ją Anieli.
Dzielny wojak nie zdążył przekazać daru, zginął w walce.

Kompozycja i styl (stylizacja mitologiczna i biblijna, styl baśni) w noweli „Gloria victis”
Ramę kompozycyjną utworu stanowi opowieść leśnych drzew i polnych kwiatów. Akcja
rozpoczyna się w momencie, gdy po wielu latach wiatr prędki przybywa na znajome tereny
Polesia litewskiego. Wypytuje leśne drzewa o przeszłość, o to, co zdarzyło się podczas jego
nieobecności. Dzieło wieńczy okrzyk wiatru głoszącego chwałę poległych: „Gloria victis”.
„Gloria victis” odpowiada formie noweli, realizuje wszelkie założenia tego gatunku, choć
nie ma charakteru tendencyjnego – nie jest podporządkowana określonym celom
społecznym, np. popularyzacji idei pracy lub nauki, tak, jak często się to zdarzało w
przypadku nowel pozytywistycznych. Opowieść osnuta jest na kanwie wydarzeń powstania
styczniowego, utrzymana w tonie poważnym, patetycznym, co podkreśla wagę
relacjonowanej historii. Dzieło jest swoistą apoteozą insurekcji styczniowej (1863), oddaje
hołd bohaterom – moralnym zwycięzcom, poległym na polu chwały. Forma noweli jest
zwięzła, koncentruje się na kilku epizodach (powstanie styczniowe, przyjaźń Jagmina i
Tarłowskiego, uczucie Anielki do Jagmina, postać wodza – Traugutta). Liczba postaci
pierwszoplanowych ogranicza się do trzech: Mariana Tarłowskiego, Romualda Traugutta i
Jagmina), bohaterów drugoplanowych również jest niewiele (Aniela, Kalikst, sylwetki innych
powstańców są tylko naszkicowane. Narratorem jest świat natury: leśne drzewa i polne
rośliny – świadkowie dramatycznych wydarzeń. Opisy przyrody nie są rozbudowane.
Język, którym pisarka opisuje przyrodę jest niezwykle poetycki, można nawet mówić o
poetyckiej prozie: „Po lesie błąkały się światła zachodzącego słońca, w szerokie pasy, złote
pasy ubierając pnie drzew starych, na mchach i paprociach migocząc mnóstwem iskier, w
rozkwitłych różach dzikich zapalając rubinowe serca.”
Pośród grozy wydarzeń pojawia się motyw miłości, ale głównie w celu zaakcentowania
tragizmu bohaterów. Punkt kulminacyjny stanowi krwawa potyczka powstańców z wojskiem
rosyjskim. Giną wówczas niemal wszystkie pierwszoplanowe postacie (prócz Traugutta).
Subtelnym „komentarzem” do przedstawionych zdarzeń jest przybycie Anieli na leśną
polanę. Dziewczyna odwiedza mogiłę po wielu latach. Autorka nie koncentruje się na jej
losach, ale prezentuje bohaterkę jako postać tragiczną, która nie uczestniczyła bezpośrednio
w powstaniu, lecz doświadczyła jego skutków (utrata najbliższych), jest to swoiste
emocjonalne piętno.

„Gloria victis” , ze względu na poetykę, przypomina poetycką baśń. Podobnie jak w baśni,
niektóre znaczenia słów są zaszyfrowane: nieprzyjaciel powstańców nie został konkretnie
nazwany, wojsko rosyjskie to po prostu „wojsko ogromne”, „szara masa ogromna”,
„oddział wojska konnego” itp. Pojawiają się baśniowe motywy: motyw walki dobra ze złem
rozumianej jako walki w obronie słusznej idei (wolności), motyw miłości – uczucie Anielki i
Jagmina, motyw mędrca, w tym przypadku jako taką osobę można traktować Romualda
Traugutta: „Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald
Traugutt.” Wyróżnikiem baśni jest także współzależność i przenikanie się świata realnego
i nieziemskiego, nadprzyrodzonego oraz nadawanie przedmiotom, zwierzętom, roślinom
cech ludzkich – „ożywianie” ich. Identycznie jest w „Glorii victis”. Świat przyrody
relacjonuje wydarzenia rzeczywiste, ponadto opowieści towarzyszą emocje wyrażane przez
naturę – dąb rozpacza, wiatr płacze. Narratorem są leśne drzewa, słuchaczem wiatr. Akcja

Marian Tarłowski - - charakterystyka
Marian Tarłowski – jeden z głównych bohaterów noweli „Gloria victis”, starszy brat
Anielki Tarłowskiej. Pochodził z odległych stron Polesia litewskiego. Fascynowała go idea
nauki, „był młodym uczonym (...) Mógłby był na szerokim śwecie wstępować na drogi
wysokie. Wstąpił na niziutką. Przybył w te strony, aby swą myśl i wiedzę rozdawać
maluczkim (...)”.
Nie miał rodziców – on i Aniela byli sierotami. Jako rodzeństwo wzajemnie się wpierali,
spędzali razem mnóstwo czasu. Byli do siebie bardzo podobni: „Przywiózł ze sobą
dziewczynę, siostrę młodszą, w sposób bajeczny, prawie aż zabawny do niego
podobną.” Siostra nazywała go czule Marysiem.
Gdy przyłączył się do powstańców, w obozie, ze względu na wzrost i posturę, nazywano go
małym Tarłowskim. Nie był ani silny, ani urodziwy, ani bogaty, „był wątły, drobny, na
twarzy różowy i biały, a oczy miał jak u dziewczyny łagodne, czyste i tak błękitne, jak te
niezapominajki (...). przebrana dziewczyna czy ledwie dorosłe chłopię! Wcale też niedawno
minęło mu lat dwadzieścia.” Kontrastował z dzielnym i męskim Jagminem. Decyzja Marysia
o wzięciu udziału w powstaniu wzbudziła w Anielce niepokój, jednak dziewczyna świadoma
powinności brata, „błogosławiła” podjętą przez niego decyzję. Lęk siostry był uzasadniony.
Wiedziała, że brat nie jest tak silny, ani odważny, jak powinni być żołnierze „do bojów
stworzony nie był. Do czego innego był stworzony.” Kochał przyrodę i podziwiał jej
geniusz. Częstokroć wyprawiał się do lasu i w leśne okolice, by kontemplować piękno
natury. Pochylał się wtedy nad najmniejszymi robaczkami, roślinami, owadami –
„drobiazgiem” i z czułością, zachwytem je obserwował. Zdarzało się, że podpatrywali go
przy tym żołnierze, dziwiąc się jego pasji. Wtedy tłumaczył im wszelki zawiłości natury, a
czynił to w sposób interesujący. Musiał być dobrym „wykładowcą”, bo „Towarzysze w ścisłą
gromadkę wokół niego skupieni patrzali, słuchali, wszyscy go wzrostem, szerokością ramion,
męskimi zabarwieniami twarzy przewyższając.”

Marzył o niepodległości, o czasie, kiedy walka nie będzie koniecznością, a w kraju zapanuje
spokój, ale wiedział też, że zapewne nie doczeka upragnionych chwil wolności. Rozumiał
swój obowiązek służby ojczyźnie. Mówił do Jagmina: „Teraz inaczej być nie może. Dopóki
gwałt, dopóki święty przeciwko gwałtowi gniew! Dopóki krzywda, dopóty walka! Przez krew i
śmierć, przez ruiny i mogiły, z nadzieją czy przeciw nadziei walka z piekłem ziemi w imię
nieba, które na ziemię zstąpi...”
Owa powinność wyzwoliła w nim wolę walki. Wykazał się męstwem i odwagą, ratując życie
Trauguttowi. Już nie był wątłym chłopcem, ale bohaterem: „Oto ten mały Tarłowski w tej
chwili, o! wcale, wcale do białej i różowej dziewczyny niepodobny. Plamy krwi miał na
odzieży i rękach, a pośród twarzy, przez dymy i kurzawę uczernionej, oczy błyskały
niespokojnie, boleśnie, prawie ponuro.” Bohatersko i dzielnie walczył także w
najważniejszej bitwie powstania toczonej z olbrzymim oddziałem rosyjskim. „Od
początku bitwy, za rosochatą olchą na jedno kolano klęcząc, nabijał strzelbę, celował i
strzelał, bez ustanku, zapamiętale, szybko, z wprawą, którą obdarzyły go ćwiczenia obozowe.
(...) Coś lwiego czy tygrysiego błyszczało mu w oczach o rozpalonym błękicie (...)”. Został

Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Główny i zarazem tytułowy bohater noweli Marii Konopnickiej jest postacią tragiczną,
ponieważ w wyniku pogromu antysemitów umiera jego miłość do miasta, w którym się
wychował.
Ten sześćdziesięciosiedmioletni Żyd od dwudziestu siedmiu lat prowadzi własny zakład
introligatorski. Pracuje bardzo sumiennie i uczciwie, obkładając książki, z których potem
uczą się polskie dzieci, modlą chrześcijanie. Oderwaniem od pracy i jedyną przyjemnością
jest dla niego palenie fajki, dającej ukojenie dla zbolałego, starego kręgosłupa: „Kiedy mu
duszność dech zapiera, a w zgiętym grzbiecie ból jakiś krzyże łamie, stary Mendel nakłada w
małą fajeczkę tytoń z poczerniałego, związanego sznurkiem pęcherza i kurząc ją, wypoczywa
chwilę. Tytoń, którego używa, nie jest zbyt wyborny, ale daje laki piękny, siny dymek i tak
Mendlowi smakuje. Siny ten dymek ma i to jeszcze w sobie szczególnego, że widać w nim
różne rzeczy oddalone i takie, które już dawno minęły”. Mieszka wraz z dziesięcioletnim
wnukiem Jakubem w kamienicy przy jednej ze spokojniejszych warszawskich ulic.
Jego wygląd zdradza troski, jakie go spotkały w przeszłości: „Włosy jego są mocno siwe, a
długa broda zupełnie biała. Pierś zaklęsła pod pikowanym kaftanem często zadychuje się
wprawdzie, a grzbiet zgarbiony nigdy jakoś nie chce się rozprostować, ale tym nie ma się co
trapić, póki nogi i oczy starczą, póki i w ręku siła jest”. Dorastał w biednej, lecz kochającej
się żydowskiej rodzinie. Rodzice nauczyli go szacunku dla innego człowieka oraz
obdarzyli miłością, którą przekazywał jedynemu wnukowi, swej jedynej radości. W Kubusiu
widział odbicie ukochanej żony Resi (z którą byli małżeństwem przez trzydzieści lat) i
jedynej córki Liji, która wcześnie wyszła za mąż, urodziła syna i umarła przy porodzie. To
właśnie to dziecko było jego oparciem na stare lata, ponieważ sześciu synów wyjechało z
Polski „za chlebem”: „rozbiegli jak te liście wichrem gnane, i dzieci synów tych, i smutki
różne, i pociechy, i troski”.

Mendel bardzo kochał swego wnuka. Wpajał mu takie same wartości, jakie wyniósł z domu.
Gdy Kuba przybiegł przerażony ze szkoły po tym, jak jakiś chuligan nazwał go „Żydem”,
dziadek uzmysłowił mu łagodnie, że to w Warszawie, gdzie się urodził, jest jego miejsce: „Nu, co to jest Żyd? Nu, jaki ty Żyd? Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój,
tutejszy, to ty prawo masz kochać to miasto, póki ty uczciwie żyjesz. Ty się wstydzić nie masz,
żeś Żyd. Jak ty się wstydzisz, żeś ty Żyd, jak ty się sam za podłego masz, dlatego żeś Żyd, nu,
to jak ty możesz jakie dobro zrobić dla to miasto, gdzie ty się urodził, jak ty jego kochać
możesz?... Nu?...”. Dumnie zakazał mu ponownej ucieczki przed wyrostkiem, mówiąc: „Uczciwym Żydem być jest piękna rzecz! Ty to pamiętaj sobie!”. Dbał o wykształcenie
chłopca, posyłając do dobrego gimnazjum i pilnując, by przykładał się do nauki.
Wychowywał wnuka w poszanowaniu dla kultury i tradycji żydowskiej, zachowując
wszystkie obyczaje związane z obrzędami wiary. W piątki spożywał z wnukiem obiad
składający się z ryby, makaronu i wypieczonej kaczki. Gdański stawiał wtedy na stole
świecznik, zakładał czarny żupan, jarmułkę (okrągła, aksamitna czapeczka noszona głównie
przez Żydów), buty z długimi cholewami, natomiast wnuczek przypinał sobie świeży
kołnierzyk i czyste mankiety i obydwaj stawali przed zastawionym stołem. Mendel nakładał

Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański zawiera pesymistyczne przesłanie. Choć w momencie ataku na Gdańskich
pojawili się ludzie gotowi ich bronić, to jednak napaść wywołała takie spustoszenie w sercu
głównego bohatera, że stracił on „serce” dla Warszawy i jej mieszkańców.
Choć przez całe życie czuł się pełnoprawnym Polakiem (mimo, iż kraju tego nie było na
międzynarodowych mapach), martwił się sytuacją pozostającej w niewoli ojczyzny,
wychowywał wnuka w myśl tzw. nowoczesnej asymilacji (posyłając go do polskiej szkoły),
to jednak ludzie boleśnie dali mu do zrozumienia, że jest obcy. Osądzili go bez procesu,
oskarżając o wszystkie stereotypowe wady. Twierdzili, że jest chciwy, choć przez całe życie
uczciwie pracował, nie dorabiając się niczego prócz własnego, skromnego zakładu.
Wyrzucali mu obcość, choć od urodzenia mieszkał w Warszawie i oddał temu miastu całe
serce. W końcowej scenie zaatakowali jego dziesięcioletniego wnuka, czym spowodowali, że
stracił miłość do stolicy i jej mieszkańców. Okazali się fałszywymi chrześcijanami, atakując
dziecko. Puenta jest szalenie przejmująca: „Nu, u mnie umarło to, z czym ja się urodził, z
czym ja sześćdziesiąt i siedem lat żył, z czym ja umierać myślał…Nu u mnie umarło serce do
tego miasto”. Postać głównego bohatera trafnie podsumowała Grodzka: „Mendel stał się
kreacją tragiczną, a jego los przejmującą klęską człowieka domagającego się prawa, a nie
litości”.
Maria Konopnicka uczy nas przez nowelę, że nie liczy się narodowość czy pochodzenie
człowieka, ponieważ tak naprawdę najważniejsze jest to, jakim jest człowiekiem, co ma w
sercu. Nieszczęście, jakie spotkało niewinnego Mendla wzrusza nadal. Pisarka przypomina
również, że najważniejszą częścią miasta są jego mieszkańcy.

MATEMATYKA
Zad.1 Oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu (an).
a) an = 4n – 2

b) an =3n – n2

c) an =2n – n

d) an =

(+!)#
1

Zad.2 Które wyrazy ciągu (an ) są równe zeru?
!

a) an = #n2 – 18

b) an = n2 – 6n +8

c) an =

1$ +$1
1.!

Zad.3 Które wyrazy ciągu są dodatnie?
a) an = -2n + 9

b) an =10 – n2

Zad. 4 Które wyrazy ciągu są ujemne?
'

a) an = #n – 9

b) an = n2 – 12

c) an = n2 – 11n + 10

Zad.5 Oblicz n-ty wyraz ciągu arytmetycznego (an). Określ monotoniczność tego ciągu.
a) a1=-5, r=3, n=14

b) a1=4, r=-4, n=11

Zad.6 Oblicz różnicę i podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego (an).Oblicz wyraz a100.
a) a1=6, a3=20

b) a1=13, a10=-23

SEM.V
J.POLSKI
Struktura i kompozycja „Zbrodni i kary”
„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na sześć części oraz epilog, łącznie
składa się z około pięciuset stron (zależnie od wydania).
Część pierwsza: ukazanie biedy głównego bohatera, o planach którego dowiadujemy się z
jego wewnętrznego monologu; przedstawienie losów rodziny Marmieładowów, a zwłaszcza
osiemnastoletniej córki głowy rodziny, która utrzymuje ojca-alkoholika, znerwicowaną
macochę i troje rodzeństwa, zajmując się nierządem; sen Raskolnikowa o maltretowaniu
konia; szczegółowo opisana scena podwójnego zabójstwa i ucieczka z miejsca zbrodni; cały
czas zakątki i główne ulice Petersburga, których opisy „towarzyszą” bohaterom.
Część druga, trzecia i czwarta: dramatyczny rozwój akcji, na który składają się przede
wszystkim: wezwanie Rodiona na komisariat, psychologiczne rozmowy o istocie zbrodni i
cechach mordercy z sędzią śledczym, oskarżenie Soni o kradzież przez Łużyna (jej obrona
przez Katarzynę i oczyszczenie z zarzutów przez Lebiezatnikowa).
Część szósta: akt dobroczynności ze strony prześladowcy Duni – Swidrygajłowa i
samobójstwo po odrzuceniu jego uczucia; dobrowolne oddanie się Rodiona w ręce policji.
Epilog: dopowiedzenie losów głównego bohatera i Soni; przemiana duchowa i religijna
Raskolnikowa pod wpływem miłości.
Książkę posiada zwartą kompozycję. Ukazuje związki przyczynowo-skutkowe
poszczególnych wydarzeń czy prawdopodobieństwa akcji.

Zofia Siemionowna Marmieładowa (Sonia) - charakterystyka
Poznajemy ją w momencie sceny śmierci jej ojca. Oto jak narrator opisuje przybyłą z
„pracy” dziewczynę: „Ona także była w łachach; miała na sobie strój groszowy, lecz po
ulicznemu ozdobny, wedle smaku i reguł obowiązujących w jej odrębnym świecie (…)
zapominając o swej jedwabnej, z czwartej ręki nabytej, kolorowej, nieprzystojnej tutaj sukni z
niezmiernie długim, śmiesznym trenem, i rozłożystej krynolinie, doszczętnie zagradzającej
drzwi, i o jasnych bucikach, i o umbrelce, niepotrzebnej w nocy, a którą jednak wzięła z sobą,
i o śmiesznym, słomkowym, okrągłym kapeluszu z jaskrawym, płomiennym piórkiem. Spod
tego kapelusza zaczepnie włożonego na bakier, wyglądało chude, blade, wylęknione liczko
(…) Sonia była osiemnastoletnią blondyneczką, małego wzrostu, szczuplutką, ale dosyć
niebrzydką; miała wspaniałe szafirowe oczy”.
Na drugi dzień, gdy zaprasza Rodiona na pogrzeb, wygląda całkiem inaczej: „Teraz była to
dziewczyna ubrana skromnie, nawet biednie, bardzo jeszcze młodziutka, prawie dziewczynka,
o skromnych i przyzwoitych manierach, z twarzą jasną, lecz jak gdyby trochę wystraszoną.
Miała na sobie nader prościutka domową sukienkę, na głowie zaś stary kapelusz, jakie
noszono dawniej; tyle tylko, że w ręku trzymała i teraz parasolkę”.
Wygląd gościa relacjonuje również narrator, choć być może trochę przez pryzmat
gospodarza: „Podczas rozmowy Raskolnikow badawczo jej się przyglądał. Była to twarz
chudziutka, zupełnie chudziutka i blada, o rysach dosyć nieregularnych, o nazbyt spiczastym
małym nosku i podbródku. Nie można jej było nawet nazwać ładniutką, lecz za to jej błękitne
oczy były takie świetliste, a gdy się ożywiały, wyraz jej twarzy stawał się tak poczciwy i
szczery, że mimo woli zjednywała każdego. W jej rysach, a i całej postaci, była nadto jedna
jeszcze charakterystyczna cecha: pomimo swoje osiemnaście lat wydawała się nieomal
dziewczynką, o wiele młodszą, niż była w istocie, dzieckiem prawie – i to czasem aż
pociesznie zaznaczało w niektórych ruchach”.

Sonia to córka Marmieładowa (kiedyś tytularnego radcy, dziś ustawicznego pijaka) z
pierwszego małżeństwa. Aby wyżywić rodzinę, poświęca się i zostaje prostytutką. Staje się
osobą najbliższą Raskolnikowowi. To najszlachetniejsza postać powieści, altruistka
posiadająca dar empatii, współodczuwania.
Jest całkowitym przeciwieństwem Rodiona: wierzy w sens istnienia i dobroć Boga, a nie w
racjonalizm. Nie czuje się jednostką wybitną tak jak bohater, nie doszukuje się we wszystkim
sensu, lecz żyje, wierzy i kocha (jak pokorna Lizawieta czy kochająca Dunia). To pod jej
wpływem na końcu powieści Raskolnikow „zmartwychwstaje”.

Polifoniczność „Zbrodni i kary”
Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, oznaczający wielogłosowość.
Występuje w technice kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną
kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii. Do literatury pojęcie to wprowadził
Bachtin, według którego polifoniczność to dialog w obrębie jednej wypowiedzi bohatera.
W „Zbrodni i karze” przykładów polifoniczności jest mnóstwo. Występują w
rozważaniach, wewnętrznych dialogach i monologach głównego bohatera. Raskolnikow
sprzecza się z samym sobą, odpowiada na zadane sobie samemu pytania najczęściej w
chwilach silnego wzburzenia czy niepewności.
Gdy dowiaduje się z matczynego listu o planowanym zamążpójściu ukochanej siostry za
nieodpowiedniego, lecz majętnego kawalera, mówi sobie: „(…)>> Na litość boską, co ty
sobie o mnie myślisz? Nie chcę twojej ofiary, Dunieczko, nie chcę, mamusiu! To się nie
stanie, póki ja żyję, nie stanie, nie stanie! Nie przyjmuję!<< Ocknął się nagle i zatrzymał.
>>Nie stanie? A cóż ty zdziałasz, żeby się nie stało? Zabronisz? A czy masz prawo po temu?
Co możesz im przyrzec za swej strony, ażeby posiąść takie prawo? Może obiecasz im
poświęcić całą swoją przyszłość, całe życie? G d y u k o ń c z y s z n a u k i i o t r z y m a s z p
o s a d ę? Jużeśmy to słyszeli, ale to przecie gołąb na sęku, a co dziś? Toż tutaj trzeba coś
zrobić natychmiast, rozumiesz czy nie rozumiesz? A co ty teraz robisz? Siedzisz im na karku.
Skąd one biorą pieniądze? Pod zastaw sturublowej emerytury, pod zastaw znajomości z
panami Swidrygajłowami! (…) Spróbuj się domyślić, co może się stać z siostrą za dziesięć lat
albo w ciągu tych lat dziesięciu? Domyśliłeś się?<<”.
Polifoniczność warstwy kompozycyjnej można także odnaleźć we fragmencie,
gdy niezdecydowany Rodia zastanawia się nad pomysłem odwiedzenia przyjaciela: „>>To
prawda, jeszcze niedawno chciałem prosić Razumichina, żeby mi pomógł dostać pracę, jakie
lekcje czy coś… - badał siebie Raskolnikow – ale teraz w czymże mi on może być pomocny?
Dajmy na to, że wystara mi się o korepetycje, dajmy na to, że się podzieli ostatnią kopiejką, o
ile tę kopiejkę ma, tak, że będę mógł sprawić sobie buty i dać garnitur do reperacji, żeby było
w czym chodzić na lekcje…hm… Dobrze, ale co dalej? Co ja zdziałam za parę groszy? Czyż
tego mi teraz potrzeba? Doprawdy, to aż śmieszne, że postanowiłem iść do
Razumichina<<…”.
W relacjach z Sonią, jedyną osoba, której wyznał prawdę o popełnionym grzechu, również
jest rozdarty: „>>Po co na co chodziłem do niej teraz? Powiedziałem jej, że w interesie;
jakiż to był interes? Żadnego interesu nie miałem. Czy po to, by jej oświadczyć, że i d ę? No
to cóż z tego? To mi dopiero interes! Czyżbym ją pokochał? Przecie nie, nie? Przecie
odpędziłem ją tylko co jak psa. Może istotnie trzeba mi było jej łez, chciałem widzieć jej
przestrach, patrzeć, jak boli i dręczy się jej serce! Chciałem choć trochę się zaczepić,
pomarudzić, popatrzeć na człowieka! A jeszcze miałem czoło liczyć na siebie, Bóg wie, co
sobie wyobrażać, ja nędzarz i nędznik, ja szuja, szuja!<<”.

Psychologizm w „Zbrodni i karze”
Teodor Parnicki nazwał Dostojewskiego „(…) ojcem nowoczesnej analizy psychologicznej”.
Powieść Rosjanina jest przykładem dziewiętnastowiecznej powieści psychologicznej.
Pisarz dokonał w niej szczegółowej analizy psychiki człowieka uważającego się za jednostkę
wybitną i dającą sobie prawo do zbrodni w imię ogólnego dobra społecznego (Raskolnikow
ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach „Słowa
Periodycznego”).
Bohatera poznajemy w chwili, gdy od miesiąca szczegółowo planuje zabójstwo nieuczciwej
lichwiarki, chodzi ulicami brudnego Petersburga rozmyślając, czy jest w stanie „to” zrobić
(nie nazywa rzeczy po imieniu, zasłaniając pojęcie „morderstwo” zaimkiem „to”). Nie
zastanawia się nad moralnymi aspektami planowanemu czynu, lecz przykłada dużą dbałość
do drobiazgów: „Drobiazgi, drobiazgi są najważniejsze!... Bo te drobiazgi gubią zawsze i
wszędzie…”.
Gdy w końcu dochodzi do popełnienia zbrodni, prócz nieuczciwej lichwiarki ostrze siekiery
zatapia również w czaszce przypadkowego świadka – ginie przyrodnia siostra staruchy,
uczciwa i wierząca Lizawieta. Choć nie planował drugiego morderstwa, nie czuje większych
wyrzutów sumienia.
W dalszej części powieści Dostojewski ukazał człowieka broniącego swoich poglądów.
Szczegółowo nakreślił obraz psychologiczny bohatera: mężczyzny przekonanego o
słuszności swej zbrodni, o swej wyższości. Jego spokój burzą spotkania z sędzią śledczym
Porfirym, który, choć ma pewność winy młodzieńca, to zachowuje w stosunku do niego takt i
życzliwość. Pod koniec dzieła, w rozmowie z Sonią, której zdradził swoje grzechy,
Raskolnikow wyznał: „Wiesz, co mnie tylko złości? Bierze mnie gniew, że wszystkie te głupie,
bestialskie gęby otoczą mnie zaraz, będą wybałuszać na mnie gały, zadawać mi swoje
idiotyczne pytania, (…) będą wytykać palcami…”. Nie martwiło go, że pozbawił życia
niewinne kobiety, ale że będzie musiał znosić niewygody przesłuchań.

Gdy w końcu przyznaje się przed trybunałem i zostaje skazany na 8 lat syberyjskiego
więzienia, nawet tam nie żałuje popełnionej zbrodni. Dostojewski nie pokazuje nam procesu
przemiany zbrodniarza, lecz zapowiada jej dokonanie w przyszłości, wskutek wiary i
miłości: „Ale tu już się rozpoczyna nowa historia, historia stopniowej odnowy człowieka,
historia stopniowego jego odradzania się, stopniowego przechodzenia z jednego świata w
drugi”.
„Zbrodnia i kara” to szczegółowa analiza ludzkiej psychiki, próba opisania tego „czegoś”,
co popycha nas w kierunku zbrodni.

Realizm w „Zbrodni i karze”
Powieść realistyczna, będąca pomysłem Balzaka, to:
1.Poetyka szczegółu – drobiazgowe opisy pomieszczeń (opis pokoju prostytutki Soni: „W
całym tym dużym pokoju prawie nie było sprzętów. W kącie na prawo mieściło się łóżko;
obok niego, bliżej drzwi krzesło oraz kuchenny stół, dwa plecione fotele i komoda z surowego
drzew. Żółtawe, odrapane i zasmolone tapety poczerniały we wszystkich załomkach; sadź w
zimie bywało tu wilgotno i zimno. Bieda biła w oczy”), postaci (opis wyglądu pijaka
Marmieładowa: „Był to człowiek już po pięćdziesiątce, średniego wzrostu i krępej budowy,
szpakowaty, z dużą łysiną, z twarzą nalaną wskutek ciągłego pijaństwa, żółtą, aż zielonkawą,
z nabrzmiałymi powiekami, spoza których błyszczały malutkie jak szparki, ale żywe,
przekrwione Oczki”), czy przestrzeni otwartych, takich jak szynkownie („(…) Stały
talerzyki z mizerią, czarnymi sucharkami i na dzwonka pokrajaną rybą; wszystko to
pachniało nader niezachęcająco. Nieznośnie duszne powietrze sprawiało, że trudno było
wysiedzieć, a wszystko było tak przepojone odorem okowity, że miało się wrażenie, iż od
samego tego zaduchu można w ciągu pięciu minut stać się pijanym”), podwórza („ Z prawa,
tuż od bramy, daleko w głąb podwórka szedł ślepy nietynkowany mur sąsiedniej
czteropiętrowej kamienicy. Z lewa, równolegle do ślepego muru i również do samej bramy,
biegł drewniany parkan na jakie dwadzieścia kroków w głąb dziedzińca i dopiero dalej
skręcał pod kątem w lewo. Było to na głucho odgrodzone miejsce, gdzie leżał zwalony jakiś
budulec. Nieco dalej, w zagłębieniu podwórka, zza parkanu wyzierał węgieł niskiej,
zasmolonej murowanej szopy, prawdopodobnie część jakiś warsztatów. Zapewne mieścił się
tu warsztat ślusarski czy stelmachowski, czy coś w tym rodzaju; wszędzie, prawie tuż od
bramy poczynając, gęsto czerniały kupki węglowego miału”) czy ulic Petersburga („Na
ulicy skwar był okropny, a przy tym zaduch, ścisk, co krok wapno, rusztowania, cegły, kurz i
ten szczególny letni smród, tak dobrze znany każdemu petersburżaninowi, którego nie stać na
letnisko (…) Nieznośny zaś fetor bijący z szynków, bardzo licznych w tej dzielnicy, oraz pijacy
co chwila spotykani, mimo że to był dzień powszedni, jeszcze wzmacniali wstrętną i smutną
barwę obrazu”).

2.Lustrzane odbicie rzeczywistości – w myśl słów Stendhala: „powieść jest jak zwierciadło,
które obnosi się po gościńcu”, Dostojewski w swej powieści pokazuje realia życia w XIXwiecznej stolicy Rosji, nękanej wówczas przez biedę, prostytucję i zbrodnię.
3.Reguła prawdopodobieństwa – przygotowując się do napisania powieści pisarz przeglądał
skrupulatnie kroniki kryminalne Petersburga, z lektury których odnotował wzrost
przestępczości, pijaństwo i wiele innych „skutków kapitalizmu”. Wszystko to wykorzystał w
swej realistycznej powieści.
4.Przyczynowo-skutkowy ciąg wydarzeń – czytelnik odnajduje na kartach powieści
przyczyny i skutki zdarzeń w niej opisanych, np. Raskolnikow dowiaduje się o zaręczynach
swej siostry, które są poniekąd skutkiem molestowania jej przez Swidrygajłowa i oczernienia
przez jego naiwną żonę (Łużyn, narzeczony dziewczyny to daleki krewny Marfy Pietrownej,
żony Swidrygajłowa, która w ramach zadośćuczynienia dziewczynie wszystkich przykrości
poznała ją ze swym zamożnym kuzynem).

Rodion Raskolnikow - charakterystyka
Według narratora Raskolnikow „(…) był niepospolicie przystojny, o pięknych ciemnych
oczach, ciemny blondyn, wzrostu więcej niż średniego, smukły i zgrabny (…) Odziany był tak
licho, że niejeden, nawet otrzaskany z biedą, w dzień krępowałby się wyjść na ulicę w takich
łachmanach”. Opis ten odnajdujemy na początkowych stronach powieści. Opis nakrycia
głowy, przez włożenie którego Raskolnikowa zaczepił pijak (również relacja narratora): „Był
to kapelusz wysoki, okrągły, zimmermanowski, ale znoszony do szczętu, wyrudziały, w
dziurach i plamach, bez ronda, szkaradnie zgnieciony z jednego boku”.
Z kolei Razumichin, w rozmowie z matką i siostrą Rodii, postrzega przyjaciela
następująco: „Znam Rodiona od półtora roku. Jest posępny, ponury, wyniosły i dumny;
ostatnio (a może i dawniej) stał się imaginatykiem i hipochondrykiem. Wielkoduszny i dobry.
Ze swymi uczuciami nie lubi się zgadzać i już raczej popełni okrucieństwo, niżby miał w
słowach wyrazić serdeczność. A znów kiedy indziej… wcale nie hipochondryk, tylko po prostu
zimny i nieczuły, ba, wręcz nieludzki, doprawdy, można by powiedzieć, że dwa przeciwstawne
charaktery zmieniają się w nim kolejno. Czasami… okropnie nierozmowny; wciąż „nie ma
czasu”, wciąż mu „przeszkadzają”, a tymczasem leży nic nie robiąc. Nie jest szyderczy i to
nie dla braku dowcipu, lecz jakby żałował czasu na takie głupstwa. Nie dosłuchuje do końca,
gdy do niego mówić. Nigdy się nie interesuje tym, czym w danej chwili interesują się wszyscy.
Nadzwyczaj górnie trzyma o sobie, i chyba nie bez podstawy (…)”.
Ten młody Rosjanin jest głównym bohaterem powieści. Po skończeniu dwudziestego roku
życia przybywa z prowincji do stolicy by spełnić pokładane w nim przez rodzinę
oczekiwania i studiować na uniwersytecie. Poznajemy go trzy lata później, jako byłego
studenta prawa, nękanego biedą i głodem (z braku pieniędzy musiał przerwać studia, ma
zaległości w czynszu za pokój przypominający „szafę”, od prawie dwóch dni nie miał nic w
ustach). Bez pomocy ubogiej matki umarłby już dawno z głodu. Aby pomóc ukochanemu
bratu, jego siostra Rodiona – Dunia, gotowa jest wyjść za niekochanego i odpychającego, ale
majętnego człowieka.

Wrażliwy i ambitny Rodia, nie mogąc znieść niesprawiedliwości i nierówności
społecznych, zaobserwowanych zaułkach, traktierniach i na ulicach XIX-wiecznego
Petersburga (np. losy radcy Marmieładowa), czuje się jednostką powołaną do
przywrócenia szczęścia i harmonii. Od miesiąca z premedytacją planuje zabójstwo
nieuczciwej lichwiarki, między innymi wymierza w krokach odległość do jej domu. Gdy w
końcu realizuje swój plan, z jego ręki prócz nieuczciwej staruchy ginie jej przyrodnia siostra,
osoba sprawiedliwa i lubiana. Nieoczekiwany przebieg zbrodni powoduje, że popada w
kilkudniową apatię, przerywaną majakami i koszmarami. Podczas choroby na krok nie
zostawia go przyjaciel z czasów studenckich – Razumichin.
Podczas rozwoju fabuły powieści obserwujemy jak Rodion staje się ofiarą własnej zbrodni.
Choć jego postawę w jakimś stopniu można nazwać altruistyczną i usprawiedliwioną (okradł
lichwiarkę nie dla siebie, zamierzał przeznaczyć kosztowności dla innych), to jednak w
konsekwencji dochodzimy do wniosku, że nie można naginać metod do osiągnięcia celu –
złem nie osiągniemy dobra.

MATEMATYKA
Zad.1
a) Oblicz pole rombu o boku 13 cm i dłuższej przekątnej równej 24 cm.
b) Oblicz pole rombu o kącie ostrym 40o i dłuższej przekątnej równej 30 cm.
Zad.2 Oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach długości 13 cm i 19 cm oraz kącie
ostrym równym 60o.
Zad.3 Pole równoległoboku o bokach 6cm i 16 cm jest równe 48 cm2. Oblicz wysokości i
miary kątów tego równoległoboku.
Zad.4 Oblicz pole równoległoboku o bokach 4cm i 9 cm i kącie rozwartym 150o.
Zad.5.Oblicz objętość sześcianu, którego ściana boczna ma pole 25 cm2.
Zad.6 Stosunek długości trzech krawędzi prostopadłościanu o wspólnym wierzchołku wynosi
1:2:4. Jakie jest pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu, jeśli jego objętość
wynosi 216.

SEM.VI
J.POLSKI
Czas i miejsce akcji w „Zdążyć przed Panem Bogiem”
W utworze można wyodrębnić dwa plany czasowe. Pierwszy obejmuje wydarzenia
związane z wybuchem, przebiegiem i stłumieniem powstania w getcie warszawskim.
Jego początek datuje się na dzień 19 kwietnia 1943 roku:
„ – Dlaczego wyznaczyliście właśnie ten dzień – dziewiętnasty kwietnia?
- Nie my go wyznaczyliśmy. To Niemcy. Tego dnia miała się rozpocząć likwidacja getta.”
Przez kilkanaście dni toczono walki uliczne (19 – 24 kwietnia), a następnie Żydzi bronili się
w domach i bunkrach (24 kwietnia – 10 maja). Ocalałe, pojedyncze grupy walczących
przetrwały w ruinach getta do połowy lipca.
Edelman informuje również o przebiegu akcji eksterminacyjnej – masowej likwidacji
Żydów, trwającej przez sześć tygodni: od 22 lipca do 8 września 1942 roku. Wówczas to
pojawia się data samobójczej śmierci – 23 lipca 1942 roku prezesa Gminy Żydowskiej –
Adama Czerniakowa.
Druga płaszczyzna czasowa dotyczy lat powojennych. Bohater reportażu odnalazł swoje
powołanie i rozpoczął pracę w charakterze asystenta Profesora – Jana Molla – kardiochirurga
zajmującego się ratowaniem chorych na serce i przeprowadzającego skomplikowane operacje
medyczne z tego zakresu.
Obydwie wymienione płaszczyzny przeplatają się ze sobą, każda w pewnym stopniu
tłumaczy i uzupełnia drugą: „Dramat jest wtedy, kiedy możesz podjąć jakąś decyzję, kiedy
coś zależy od ciebie, a tam (w getcie) wszystko było z góry przesądzone. Teraz w szpitalu
chodzi o życie – i za każdym razem muszę podejmować decyzję. Teraz się denerwuję znacznie
bardziej.”

Główna tematyka i przyjęcie „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Tematem utworu jest martyrologia Żydów w czasach drugiej wojny
światowej. Opowiada o niej świadek tych wydarzeń – Marek Edelman, człowiek
przebywający wówczas na terytorium getta warszawskiego, uczestnik powstania oraz jego
ostatni przywódca (po śmierci Mordechaja Anielewicza).
Martyrologia – cierpienie, męczeństwo, pojęcie używane zwykle w odniesieniu do cierpień i
męczeństwa ofiar hitlerowskiego systemu terroru i masowej zagłady.
Jego relacja ujęta została w formę wywiadu, który przeprowadza Hanna Krall, wypytując
swojego rozmówcę nie tylko o istotne fakty z tamtego okresu, ale również o jego prywatną
biografię. W wypowiedziach przeplatają się wątki egzystencjalne, traktujące o ważnych
sprawach życia i śmierci, którym wojna nadała szczególny charakter, inny koloryt i kontur.
Sama autorka reportażu mówi o nim: „ nie jest książką historyczną (...) Jest książką o
ludziach w sytuacji ostatecznej, o tym, co człowiek może zrobić ze swoją śmiercią i ze swoim
życiem.”
Przyjęcie utworu
„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w czasopiśmie „Odra” w 1976 roku. Już
wtedy budziła kontrowersje, jednak po ukazaniu się wydania książkowego recenzji przybyło.
Wśród tych pochlebnych pojawiła się m.in. i taka – autorstwa Kazimierza Koźniewskiego:
„ oddziałuje bardziej na zmysły czytającego niż na intelekt. Bardziej wprowadza w nastrój
niż budzi refleksje. Bardziej przemawia do uczuć niż do rozumień. Rzekłbym: bardziej (...)
paraliżuje niż zachwyca. Niektórych natomiast drażni.”
Tadeusz Drewnowski natomiast powiedział:
„Od początku nieskrępowana, bezwzględna prawdomówność tej książki była czymś
drażniącym i prowokującym.”
Niezależnie od wszelkich opinii ze strony krytyki literackiej, utwór spotkał się z
zainteresowaniem historyków, dla których stał się przedmiotem rozważań.

Nietypowy reportaż - „Zdążyć przed Panem Bogiem” – jako gatunek literacki
Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej
forma prozy reportażowej, w konstrukcji której dominującą rolę odgrywają dialogi i
monologi bohaterów. Recenzenci różnie definiowali ten typ prozy. Niektórzy skłaniali się
ku „opowieści dokumentalnej”, inni mówili o „eseju
historiograficznym” lub „konfesji” (utwór, w którym autor dokonuje wyznania, w tym
przypadku chodzi o Marka Edelmana), a sama autorka o książce mówi: „ (...) do fikcji
literackiej nie nadaję się. Nie mam wyobraźni. Nic nie umiem wymyślić, jestem skazana na
prawdomówność”.
Za esejem historiograficznym (szkic naukowy z wyraźnym akcentem subiektywizmu
piszącego) przemawiałoby to, że treść dzieła odnosi się do wydarzeń minionych, mających
swój odpowiednik w historii, za konfesją – po części właśnie forma wyznania (Marek
Edelman jako osoba „wyznająca”). Jednak najlepszym określeniem wydaje się być reportaż.
Reportaż
Utwór publicystyczny będący wiarygodnym sprawozdaniem z autentycznych wydarzeń,
cechuje go kunszt literacki i dbałość o warsztat pisarski. Autor odwołuje się do własnych
przeżyć i obserwacji – gdy sam był świadkiem lub uczestnikiem zdarzeń, obserwował
miejsca i zaznajamiał się z dokumentacją odnoszącą się do nich, bądź też odwołuje się do
relacji innych osób: uczestników, świadków, opinii specjalistów.
Reportaż przedstawia fakty w taki sposób, by skłonić odbiorcę do refleksji nad nimi. Jako
gatunek ukształtował się w drugiej połowie XIX wieku, wchłonął też doświadczenia prozy
narracyjnej. Dlatego czasem może zbliżać się formą do dzieł literatury pięknej. Wówczas
wprowadzane są marginesowo elementy fikcji literackiej, przebieg zdarzeń przypomina układ
fabularny, a język odznacza się kunsztem. Bliska jest mu gatunkowo powieść reportażowa.
Dzieło Krall wykracza poza sam gatunek reportażu, zaznaczają się w nim jeszcze inne formy
np. opis, opowiadanie, raport, fragmenty poezji, a czasami utwór staje się traktatem
filozoficznym dotyczącym spraw egzystencjalnych, natury człowieka i istotnych pojęć,
takich jak godność, honor, poświęcenie:

„ ...Nastrój obłędnej paniki: od 6.30 zaczyna się akcja, każdy jest przygotowany na to, że
mogą go zabrać o każdej porze, z każdego miejsca...” (fragment raportu „Wacława”);
„A za dzień już się nie spotkamy
A za tydzień –
już nie pozdrowimy się
A za miesiąc –
już się zapomnimy
A za rok – już się nie poznamy (...)” (fragment poezji z zeszytu Jurka Wilnera)
Za reportażem przemawiają takie czynniki jak: zwięzłość i szczegółowość, dokumentalność
faktów, precyzja i dążenie do ich ustalania, ograniczanie komentarza odautorskiego oraz

Bohaterowie reportażu „Zdążyć przed panem Bogiem”
Bohater zbiorowy
Ofiary holokaustu oraz polegli w trakcie powstania w getcie warszawskim.
Bohaterowie indywidualni:
Marek Edelman – jest centralną postacią utworu i rozmówcą Hanny Krall. Relacjonuje
wydarzenia, których był uczestnikiem i świadkiem. W czasie drugiej wojny światowej
przebywał w warszawskim getcie, gdzie pracował jako goniec szpitalny. Codziennie
opuszczał żydowską dzielnicę i wychodził na aryjską stronę, by zanieść krew chorych na
tyfus do badania. Mimo iż w ten sposób los stwarzał mu szansę ucieczki, nigdy jej nie
wykorzystał. Solidaryzował się z mieszkańcami getta. Na zlecenie Żydowskiej Organizacji
Bojowej, do której należał, ratował aktywnych działaczy podziemia. Widział przemarsz 400
000 Żydów skazanych na zagładę. To tragiczne doświadczenie wpłynęło nie tylko na jego
późniejszy życiorys i wybór zawodu lekarza - kardiochirurga, ale ukształtowało stosunek
Edelmana do spraw ostatecznych (życia i śmierci).
W czasie powstania w getcie warszawskim, po śmierci Mordechaja Anielewicza pełnił
funkcję komendanta, do niego należały wszystkie wiążące decyzje.
Edelman nie pozostaje obojętny na sprawy bieżące, stanowiące zagrożenie dla
współczesnych wartości i świata.
Nie tak dawno, bo zaledwie w 1999 r., Marek Edelman wraz z Jackiem Kuroniem
wystosowali list do prezydenta Czech Vaclava Havla, będący reakcją na wydarzenia
związane z budową muru odgradzającego osiedle romskie od osiedla Czechów w Ustii nad
Łabą. W jego fragmentach czytamy: „Szanowny Panie Prezydencie, jak Pan wie, od tygodnia
stoi na uliczce Matiszcze mały betonowy mur, który stanowi wielkie zagrożenie. Wyraża on
pogardę człowieka wobec człowieka. Złe rzeczy zaczynają się zawsze od drobiazgów. Ludzie
w dwóch blokach przeszkadzają kilkunastu mieszkańcom, bo śmiecą, hałasują, śpiewają –
każdy pretekst jest dobry. Przypominamy, że odgrodzenie Żydów zaczęło się od tego, że Żydzi
mają wszy i tyfus plamisty. I też stanął dwumetrowy mur.(...)”
Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w Radomiu, w szpitalu św.
Kazimierza, po wojnie przeprowadza skomplikowane operacje serca:

„Profesor jest wysokim, szpakowatym, dystyngowanym mężczyzną. Ma piękne ręce.
-Chirurg musi wciąż ćwiczyć palce – mówi Profesor. – Jak pianista.”
Mordechaj Anielewicz – był synem handlarki ryb z Solca. W zeznaniach Edelmana jawi się
jako stale głodny chłopak, trochę dziecinny, ale pełen werwy, który pomagał matce w
sprzedaży towaru dopuszczając się przy tym drobnego oszustwa (malował skrzela ryb na
czerwono, by wyglądały na świeże). Grabowski wspomina go jako buńczucznego młodzieńca
skłonnego do bijatyk: „To przecież chłopak od nas, z dołu z Powiśla. W jednej ferajnie
byliśmy, na rozróbkę, na skoki, na mordobicie z chłopcami z Woli albo z Górnego Mokotowa

MATEMATYKA

Zad.1 Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 5,8,−1,6,6,1,12.
Zad.2 Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb x,3,1,4,1,5,1,4,1,5 jest równa 3. Oblicz x.
Zad.3 Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych
studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w
tej grupie.
Zad.4 Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji
zapłacono 2300 zł. Oblicz cenę szóstej akcji.
Zad.5 Oblicz medianę ocen końcowych pewnego ucznia: 3,5,3,3,3,4,5,5.
Zad.6 Oblicz średnią ważoną liczb z podanymi wagami:
Liczba
Waga

2
5

9
1

6
2

8
3

Zad.7 W szkolnych zawodach gimnastyki artystycznej wzięło udział ośmiu zawodników,
których wagi w kilogramach są równe: 46, 42, 50, 46, 54, 58, 60, 44. Oblicz wariancję oraz
odchylenie standardowe tych danych.
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