
ZESTAW 3 

Zadanie 1 

1. Wrażenia z licznych podróży,  wizyt w muzeach i galeriach Zbigniew Herbert utrwalał 
za pomocą: 

a) nagrań na dyktafonie 
b) licznych fotografii 
c) szkicowników 

 
2. Podaj dzienną datę śmierci Z. Herberta. 

 
Na którym cmentarzu Poeta został pochowany:  
 
a) Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie 

b) Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 

c) Cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu 

 

Zadanie 2 

Zbigniew Herbert jest autorem kilku dramatów. 

1. Wymień tytuły dramatów o tematyce antycznej, których bohaterami są: 
 

a) Sokrates  
 
b) Homer 

 

2. Podaj tytuły i rok napisania pozostałych utworów dramatycznych, które podjęły 
tematykę współczesną.  
 
 

3. Podaj tytuły wierszy, z których  pochodzą podane fragmenty: 
 

a)  

przeleciał ptak przepływa obłok  

upada liść kiełkuje ślaz  

i cisza jest na wysokościach  

i dymi mgłą katyński las  

 
b)  

policzek zdmuchnął płomień  

gałąź przekreślił pocisk  

nad sypkim popiołem gniazda  

piosenka bezdomnej piechoty  



 

 

c)  

jego zapał i chłód  

są słuszne i pełne godności  

 

d)  

kiedy na leśnej ścieżce  

spotykam żuka który gramoli się 

na kopiec piasku  

podchodzę  

szastam nogami  

i mówię:  

- dzień dobry panie profesorze  

pozwoli pan że panu pomogę  

 

e)  
co stanie się z wierszami 
gdy odejdzie oddech 
i odrzucona zostanie 
łaska głosu 

 

 

Zadanie 3 

 

1. Podaj z jakiego tomu wierszy Zbigniewa Herberta pochodzą „Domy przedmieścia”. 
 

2. W wierszu „Domy przedmieścia” obecne są dwa podmioty mówiące, nazwij, je: 
a) podmiot liryczny utożsamiający się ze zbiorowością i autor – narrator 
b) bohater liryczny wierszy Herberta Pan Cogito identyfikujący się ze zbiorowością i 

autor – narrator  
c) autor – narrator i bohater liryczny wierszy Herberta Pan Cogito 
 

3. W jakiej sytuacji znajduje się podmiot liryczny – autor narrator: 
a) zdradza swoje głębokie zaangażowanie emocjonalne 
b) znajduje się w sytuacji narracyjnej, przedstawia i ocenia bohatera 
c) wygłasza typowy monolog liryczny 

 
4. Jakiej formy gramatycznej używa podmiot liryczny – autor – narrator, aby na pierwszy 

plan wysunąć bohatera: 
a) 1 osoby liczby pojedynczej 



b) 3 osoby liczby mnogiej 
c) 3 osoby liczby pojedynczej 

 
5. „Ogień Bosforu” to: 

a) peryfraza 
b) oksymoron 
c) onomatopeja 

 

LICZBA PUNKTÓW: 10 

Zadanie 1 - 2 

Zadanie 2 - 3 

Zadanie 3 - 5 

Odpowiedzi należy nadsyłać do 25 października do godz. 24.00 

Powodzenia! 

 


