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Informacje dla ucznia

1. Rozwi zania wszystkich zada zapisuj na kartach odpowiedzi,
pami taj c o podaniu numeru zadania.
2. Zadania od 1. do 20. rozwi zujesz, wybieraj c jedn z czterech
odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D. Tylko jedna
odpowied jest poprawna.

Czas pracy:
do 180 minut

3. Rozwi zania zada od 21. do 31. formułujesz samodzielnie.
4. Je li si pomylisz, przekre l odpowied i zapisz inn .
5. Jedn z otrzymanych kart mo esz przeznaczy na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie b d sprawdzane i oceniane.

Liczba punktów
do uzyskania: 50

Powodzenia!

GH-A6-031

O teatrze greckim
A.
Teatr grecki w swoich pocz tkach był silnie zwi zany z obrz dami religijnymi. Stopniowo
jednak stawał si on dziedzin niezale n od religii. Tematem dramatów były epizody
z utworów Homera, daj ce sposobno
do podejmowania aktualnych problemów
politycznych i społecznych. Istniały dwa główne typy dramatu: tragedia i komedia. Tragedia
opowiadała o wa nych postaciach i wydarzeniach, a ka da sztuka podejmuj ca w tek legendy
lub historii zawierała moralne, religijne lub społeczne przesłanie skierowane do widzów. Los
bohatera tragedii antycznej był z góry przes dzony i jakiekolwiek działania, które
podejmował, prowadziły go do nieuchronnej kl ski. Akcja tragedii obejmowała jeden w tek i
rozgrywała si cały czas w tym samym miejscu przez 24 godziny. Komedie natomiast były
widowiskami dowcipnymi, groteskowymi, a w pó niejszym okresie – satyrami na ycie w
miastach.
B.
Staro ytni Grecy stworzyli teatr znakomity, jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Scena
prawie pusta, bez dekoracji, o wietlona sło cem. Aktor w koturnach, z mask na twarzy.
Uniemo liwiało to realistyczny ruch i gest, a zmuszało do rytmizacji niemal tanecznej.
Zadania od 1 do 6 odnosz si do tekstu o teatrze greckim.
Zadanie 1. (0-1)
Pocz tki teatru greckiego zwi zane były z
A.
B.
C.
D.

polityk .
kultem religijnym.
filozofi .
ceremoniałem olimpijskim.

Zadanie 2. (0-1)
Fragmenty utworów Homera były pretekstem do przedstawienia w dramatach
A.
B.
C.
D.

tragedii miłosnych.
zmaga z siłami natury.
obrz dów religijnych.
problemów współczesno ci.

Zadanie 3. (0-1)
Według tekstu o teatrze greckim tragedi antyczn charakteryzuje
A.
B.
C.
D.

obecno scen zbiorowych.
kompozycja otwarta.
jedno miejsca, czasu i akcji.
podział na akty i sceny.
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Zadanie 4. (0-1)
Które z wypowiedze jest opini ?
A.
B.
C.
D.

Tematem dramatów były epizody z utworów Homera.
Staro ytni Grecy stworzyli teatr znakomity.
Istniały dwa główne typy dramatu: tragedia i komedia.
Akcja tragedii obejmowała jeden w tek.

Zadanie 5. (0-1)
Dzi ki równowa nikom zda fragment B tekstu o teatrze greckim stał si
A.
B.
C.
D.

unaukowiony.
ironiczny.
krótszy.
zabawny.

Zadanie 6. (0-1)
O losach bohatera tragedii antycznej decyduje
A.
B.
C.
D.

przeznaczenie.
rodzina.
pochodzenie.
władca.

Opis teatralnych masek
Na rysunku przedstawiono dwie maski, w których wyst powali aktorzy w teatrze antycznym.
Z lewej strony rysunku znajduje si maska tragiczna, z prawej – maska komiczna. Obydwie
maski maj cz
górn szersz od dolnej. Cz ci górne przypominaj kształtem kapelusz
grzyba. Cz ci dolne s podobne do postrz pionej i rozło ystej m skiej brody. Ka da z masek
zachowuje takie same proporcje mi dzy cz ci górn i doln . Maska tragiczna ma wygi te w
dół k ciki ust, wydatny i rozd ty nos, zmarszczki na czole i brwi nisko umiejscowione nad
oczami. Maska komiczna ma uniesione w gór k ciki ust, zadarty nos, wysoko uniesione
brwi.

Zadania 7 i 8 odnosz si do opisu teatralnych masek.
Zadanie 7. (0-1)
Pokazana na rysunku maska tragiczna ró ni si od komicznej
A.
B.
C.
D.

wielko ci .
min .
kształtem.
zdobieniami.
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Zadanie 8. (0-1)
Aktor w teatrze antycznym grał rol Antygony w masce tragicznej, aby
A.
B.
C.
D.

zaskoczy widzów.
uwydatni dramat bohaterki.
wyrazi własne emocje.
ukry uczucia bohaterki.

Opis plakatu do przedstawienia „Antygony”
W górnej cz ci plakatu znajduje si du y napis: Antygona. Pod tytułem sztuki, zapisane
mniejszymi literami, widniej napisy : Teatr Stary, Premiera 17 marca 2003 – pierwszy z
lewej strony, a drugi po rodku afisza. Plakat przedstawia młod dziewczyn otoczon z
czterech stron murem z du ych kamieni. Na pierwszym planie widnieje przednia ciana muru
i stoj ca za nim dziewczyna. Wida jej pochylon lekko głow i ramiona, na które spadaj
rozpuszczone włosy. Za ni rozpo ciera si pusty, jakby widziany z góry, prostok tny plac
zamkni ty trzema cianami muru.

Zadanie 9 odnosi si do opisu plakatu.
Zadanie 9. (0-1)
Plakat do spektaklu „Antygony” Sofoklesa przedstawia
A.
B.
C.
D.

sytuacj bez wyj cia.
ucieczk przed kar .
walk z przeznaczeniem.
ukrywanie słabo ci.

Relacja Fryderyka Schulza z podró y do Warszawy w latach 1791-1793
Bogusławski1 był pierwszym dyrektorem stowarzyszenia aktorów, a zarazem
najlepszym artyst . [...] Sztuki, które to towarzystwo grywało, były po cz ci oryginalne
polskie lub z francuskiego, włoskiego i niemieckiego tłumaczone. Pierwszych było
stosunkowo mało. Te, które grywano w czasie sejmu konstytucyjnego, miały głównie cel
polityczny. Do sztuk tego rodzaju nale ały „Powrót posła” i „Kazimierz Wielki”. Miały one
wy mia stare polskie przes dy: przywi zanie do wolnej elekcji, do panowania szlachty, do
poni ania redniego stanu, do ograniczania władzy królewskiej, i wszystko ju zestarzałe, co
nowa konstytucja obali miała. Król i główni partyzanci nowego systemu prawie zawsze
bywali obecni. Miejsca, które si do wzmiankowanych przedmiotów krytyki odnosiły, gor co
były przez nich przyjmowane. W czasie przedstawienia „Kazimierza Wielkiego”, gdy w
sztuce charakter panuj cego ukazywany był coraz dobitniej ze wszystkimi jego wzniosłymi
przymiotami – pierwszy zawsze król ze swej lo y wychylał si i przyklaskiwał, a za nim
parter, w szale i upojeniu klaskaj c i krzycz c, domagał si powtórzenia dwa i trzy razy tego
ust pu, coraz hała liwszymi przyjmuj c go oznakami. [...] Naczelnicy znowu stronnictwa,
wodzowie rewolucji i ich przyjaciele oklaskami nagradzali post powanie ogółu, które si z
ich projektami zgadzało.
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1

Bogusławski Wojciech, 1757–1829, aktor, dramatopisarz i pedagog, dyrektor Teatru
Narodowego, autor opery „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”.
Zadania od 10 do 14 odnosz si do relacji Fryderyka Schulza.
Zadanie 10. (0-1)
Głównym celem sztuk
konstytucyjnego było
A.
B.
C.
D.

wystawianych

przez

Teatr

Narodowy w

okresie

sejmu

utrzymanie wolnej elekcji.
podwa anie autorytetu króla.
zachowanie liberum veto.
propagowanie haseł obozu reform.

Zadanie 11. (0-1)
Jak reagowali widzowie na ogl dane sztuki?
A.
B.
C.
D.

Płakali.
Domagali si bisów.
Milczeli.
Wywoływali autora.

Zadanie 12. (0-1)
Wybierz najtrafniejszy tytuł dla relacji Schulza.
A.
B.
C.
D.

„Za kulisami teatru”.
„Aktorzy Bogusławskiego”.
„Mecenat królewski”.
„Teatr i polityka”.

Zadanie 13. (0-1)
Z analizy relacji Schulza wynika, e od XVIII w. najbardziej zmieniło swoje znaczenie słowo
A.
B.
C.
D.

wódz.
partyzant.
artysta.
król.

Zadanie 14. (0-1)
Przykładem wpływu o wieceniowych idei wyst puj cych we Francji i USA na wydarzenia
polityczne w Polsce było
A.
B.
C.
D.

wzniesienie pałacu i teatru w Łazienkach.
uchwalenie Konstytucji 3 maja.
zawi zanie konfederacji targowickiej.
zrzeczenie si tronu przez Stanisława Augusta.
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Rozmowy z aktorami
A. Wywiad z Ann Dymn
Nie jest łatwo by zwyczajn kobiet i aktork – uchwyci równowag mi dzy tymi dwoma
wiatami. [...] A jednak jestem aktork i wiem, e to moje miejsce, bo aktorstwo na szcz cie
nie polega tylko na ch ci pokazywania si , popisywania. Czasem odmawiałam przyj cia roli,
bo godziła w moje przekonania albo wtedy, gdy czułam, e nie potrafi wydoby z siebie
tego, co trzeba, bo p knie mi serce. W ko cu jestem zwykłym człowiekiem, a nie automatem
do produkcji emocji i uczu . [...] Zawód ten jest okrutny i trudny – oczywi cie. Ale
równocze nie pi kny, gdy daje mo liwo ci ci głego rozwoju, poszerzania horyzontów,
pogł biania wiedzy o sobie i o człowieku. Daje te mo liwo ucieczki od rzeczywisto ci.
[...] Stresem jest ka da pora ka, ka dy sukces, popularno i jej brak, nieuregulowany,
zwariowany tryb ycia, trema itd. Do tego dochodz przyziemne, normalne problemy, które
wprawdzie dotykaj ka dego, lecz nas szczególnie bole nie, a na dodatek publicznie. Na
przykład przemijanie!
B. Wywiad z Jadwig Jankowsk -Cie lak
Pewien paradoks polega na tym, e zostałam aktork ... z powodu nie miało ci. [...] Aktorstwo
dla osób takich jak ja bywa azylem, pozwala na bezpieczne uwalnianie si od kompleksów, za
maskami postaci. [...] Dowiedziałam si , e w teatrze najwa niejsza jest publiczno , a nie
aktor zapatrzony w siebie i czekaj cy na podziw, i e chodzi o to, by widz wzruszył si cho
troch lub zamy lił. [...] Na scenie czuj , e samoistnie dzieje si ze mn co , czego nie
potrafi powstrzyma .
C. Wywiad z Johnnym Deppem
Wydaje mi si , e współczesne kino ameryka skie jest przegadane. Aktorzy zamiast gra ,
wszystkie emocje wyra aj słowami. [...] Współczesne kino ameryka skie nie docenia widza,
uwa a go chyba za głupca, któremu wszystko trzeba dopowiedzie . Aktorstwo jest dla mnie
reagowaniem, odczuwaniem, a nie technik . Nie uznaj jednak szar owania, szafowania
swoimi czysto prywatnymi emocjami.
Zadania od 15 do 20 odnosz si do rozmów z aktorami.
Zadanie 15. (0-1)
Zdaniem Anny Dymnej aktorstwo jest zawodem, który wymaga
A.
B.
C.
D.

tylko popisywania si .
rezygnacji z przyjemno ci.
wewn trznej odporno ci.
przyjmowania ka dej roli.

Zadanie 16. (0-1)
Anna Dymna uwa a, e aktorstwo jest pi kne, poniewa
A.
B.
C.
D.

rozwija wewn trznie.
zabezpiecza finansowo.
zapewnia popularno .
chroni przed pora kami.
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Zadanie 17. (0-1)
Według Jadwigi Jankowskiej-Cie lak głównym zadaniem aktora jest
A.
B.
C.
D.

zdobywanie nagród.
poruszenie widza.
zadowolenie krytyków.
pokonanie tremy.

Zadanie 18. (0-1)
Johnny Depp s dzi, e wad współczesnego kina ameryka skiego jest
A.
B.
C.
D.

lekcewa enie inteligencji widza.
nadmiar efektów specjalnych.
brak wybitnych indywidualno ci.
dominacja akcji nad słowem.

Zadanie 19. (0-1)
W wywiadach B i C zawarty został pogl d, e dobrego aktora cechuje
A.
B.
C.
D.

doskonała technika.
uroda.
szacunek dla widza.
nie miało .

Zadanie 20. (0-1)
Które zdanie zawiera tre
A.
B.
C.
D.

wspóln dla wywiadów A, B, C?

Aktorstwo dla takich jak ja bywa azylem.
Aktorzy zamiast gra , wszystkie emocje wyra aj słowami.
Aktorstwo pozwala na bezpieczne uwalnianie si od kompleksów.
Aktorstwo nie polega tylko na ch ci pokazywania si , popisywania.

Opis fotografii aktora Fritza Kortnera
Fotografia przedstawia aktora Fritza Kortnera graj cego Ryszarda III w przedstawieniu
wystawionym w 1920 r. Aktor jest okryty płaszczem dochodz cym pod sam brod . Głow ,
nakryt wysokim beretem, ma lekko zwrócon w prawo. Prawa strona twarzy tonie w
półcieniu, natomiast lewa jest o wietlona. Aktor ma opuszczone w dół k ciki ust i wysuni t
lekko warg . Jego oczy s szeroko rozwarte, wpatrzone z nat eniem w lewo.
Prawa r ka znajduje si na piersi. Wygl da tak, jakby była mocno napr ona. Palce s
rozstawione. Mocno zgi ty kciuk wczepiony jest w ubranie. Lekko zgi te trzy palce oparte s
o płaszcz. Mały palec został wyprostowany i odgi ty do tyłu.

Zadanie 21 odnosi si do opisu fotografii.
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Zadanie 21. (0-1)
W jaki sposób aktor z fotografii wyra a emocje? Podaj dwa przykłady.

Bogusławski
[I]

Przykryłem rdzaw szabl spłowiałym kontuszem –
krew na klindze jak Polska na mapach si zatrze.
Zmieniam twarz, zmieniam ubiór, eby zmieni dusz
i Ojczyzn jak płótno rozpi na teatrze. [...]

[II] Sroga Muza narodu z obcej zerka maski,
z krotochwili Moliera, z szekspirowskiej dramy;
krok historii w rz siste wplata si oklaski,
gdy za was tu yjemy, za was umieramy. [...]
[III] Straszna cicho , noc długa – noc jak pokolenie!
Łzami z wosku m
wiece... Nagle w mrok złowrogi
wchodzi aktor nieznany, by prze y na scenie
trzy godziny: miło ci, rozpaczy, przestrogi. [...]
[IV] Dumny, w strz pach zwyci skich na teatrum wkroczy
i dawne widowisko zacznie si od nowa.
Wtenczas... je eli czyje łz uroni oczy –
b dzie to łza prawdziwa, z serca, nie woskowa.
Roman Kołoniecki
Zadania od 22 do 27 odnosz si do wiersza Romana Kołonieckiego „Bogusławski”.
Zadanie 22. (0-1)
Które wydarzenie historyczne zostało przywołane we fragmencie wiersza: „Polska na mapach
si zatrze”?

Zadanie 23. (0-1)
Na podstawie wiersza napisz, jaki jest cel gry aktora na scenie.

Zadanie 24. (0-1)
Jaki jest nastrój trzeciej zwrotki?

Zadanie 25. (0-1)
Wypisz i nazwij jeden ze rodków poetyckich tworz cych nastrój w trzeciej zwrotce.

Zadanie 26. (0-1)
Przekształ cytat z wiersza: „na teatrum wkroczy”, zast puj c słowa podniosłe wyrazami
potocznymi.
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Zadanie 27. (0-1)
Na podstawie wiersza wyja nij, jak funkcj pełnił teatr Bogusławskiego w czasach niewoli
narodowej.
Opis obrazu Jana Matejki „Sta czyk”
Sta czyk siedzi na wysokim krze le przypominaj cym tron. Ubrany jest w strój błazna:
rajtuzy, kubrak z szerokim, wykładanym kołnierzem i spiczast czapk , która ma dwa rogi po
bokach zako czone kuleczkami. Na jego twarzy znajduj si w sy i krótka bródka. Błazen
królewski pochylił nisko głow i spu cił oczy. Strapiony, łokcie oparł na por czach fotela i
mocno splótł palce dłoni. Do szeroko rozstawione nogi wysun ł do przodu. Prawa noga jest
bardziej wysuni ta i wychylona w prawo. Po lewej stronie obrazu znajduje si stół przykryty
obrusem, na którym le y list z informacj o utracie Smole ska, polskiej twierdzy granicznej.
cian za Sta czykiem i cz
okna zakrywa mocno udrapowana zasłona.

Zadanie 28. (0-1)
Jakie uczucia wyra a posta
wykorzystuj c opis obrazu.

Sta czyka ukazana na obrazie Matejki? Odpowiedz,

Opis fotografii aktora Kazimierza Kami skiego
Fotografia przedstawia aktora Kazimierza Kami skiego w roli Sta czyka w „Weselu”. Na
jego twarzy widniej w sy i do długa bródka. Jest on ubrany w rajtuzy, kubrak z
wykładanym kołnierzem i spiczast czapk , która po bokach ma dwa rogi zako czone
kuleczkami. Siedzi na wysokim, bogato rze bionym krze le. Pochylił głow i patrzy w dół.
Łokcie oparł na por czach krzesła i splótł dłonie. Wysun ł nogi do przodu, przy czym prawa
noga jest bardziej wysuni ta i odchylona w prawo. Z lewej strony fotografii widoczny jest
niewielki kawałek kotary. Krzesło stoi blisko pustej ciany.

Zadanie 29. (0-1)
Co z postaci królewskiego błazna z obrazu Matejki przej ł Kazimierz Kami ski do roli
Sta czyka w „Weselu”? Podaj dwa przykłady podobie stw.

Zadanie 30. (0-5)
Napisz podanie do dyrektora teatru zawieraj ce pro b o wypo yczenie kostiumów dla
aktorów graj cych w szkolnym przedstawieniu „Antygony”. Wymie trzy postacie z tragedii
Sofoklesa, dla których b d one potrzebne. Nie wprowadzaj do podania swego nazwiska i
nazwy miejscowo ci, w której mieszkasz.

Zadanie 31. (0-16)
Napisz charakterystyk wybranej postaci literackiej, dowodz c, e warto j ukaza w teatrze
lub w filmie.
Na napisanie charakterystyki przeznaczono dwie strony. Pami taj, e Twoja praca nie
powinna by krótsza ni połowa wyznaczonego miejsca.
Koniec
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