MIKOŁAJ KOPERNIK – s. 6
ćw. 1b 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b ćw. 2 1. 1490, 2.1491, 3.1507, 4.1543, 5. 2005 TRANSKRYPCJA NAGRANIA

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku. To znany na całym świecie astronom. Zanim jednak

został wielkim naukowcem, zajmował się wieloma rzeczami. Na przykład w 1490 roku razem ze swoim
nauczycielem zaprojektował zegar słoneczny. Rok później, czyli w 1491, rozpoczął studia na Akademii
Krakowskiej. Ukończył studia, ale nie miał tytułu magistra. Po kolejnych studiach, tym razem we Włoszech,

wrócił do Polski w 1507 roku i został sekretarzem swojego wujka. Długo pracował nad swoją teorią helio-

centryczną, wreszcie opublikował to rewolucyjne dzieło w 1543 roku – w tym samym roku umarł. Przez
wiele lat nikt nie znał miejsca, w którym pochowany jest nasz genialny astronom, dopiero w 2005 roku,

po wielu badaniach odkryto, że to był Frombork. ćw. 3 1b, 2b, 3a, 4b, 5b ćw. 4 1. w siódmym niebie,

2. jasne jak słońce, 3. pod gołym niebem, 4. porywał się z motyką na słońce, 6. niebo w gębie

ćw. 5 1. lupa, 2. kompas, 3. luneta, 4. globus, 5. mapa ćw. 6 1. pierniki, 2. bursztyn, 3. obwarzanek, 4. oscypek

ćw. 7 1. bój, 2. poznaj, 3. pracuj, 4. bądź, 5. słuchaj, 6. niech staną się, 7. rezygnuj, 8. pozwól, 9. bądź, 10. uwierz

ćw. 8 1. księżyc, 2. teoria, 3. Andrzej, 4. astronomia, 5. planeta, 6. kanapka, 7. Frombork, 8. piernik, 9. kulisty,
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10. Mars
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ADAM MICKIEWICZ – s. 13
ćw. 1b Zdania prawdziwe: 2, 4, 5, 8 ćw. 1c 1. dzieciństwo w Nowogródku, 2. studia w Wilnie, 3. publikacja
zbioru poetyckiego Ballady i romanse, 4. praca w szkole w Kownie, 5. aresztowanie i więzienie, 6. wyjazd

do Rosji, 7. powstanie listopadowe, 8. Wielka Emigracja, 9. wykłady w Collège de France, 10. śmierć

w Stambule ćw. 1d Nazwy miejsc ukrytych w diagramie: POZIOMO: Kraków, Nowogródek, Lozanna,
Stambuł, Szwajcaria PIONOWO: Krym, Paryż, Wilno, Włochy, Berlin ćw. 2b 1. c, 2. e, 3. f, 4. a, 5. d
ćw. 2c Adam, Janina, Małgorzata, Maryla, Czesław, Bożydar, Katarzyna, Stanisław, Józef, Paweł, Sławomir,

Bogusława, Radzimir, Joanna, Radosław, Jarosław, Elżbieta, Krystyna, Grażyna, Wojciech, Michalina,

Mirosław, Kazimierz ćw. 3a 1. urodziła się, 2. zachowywała się, 3. jeździła, 4. próbowała, 5. spotkał się,

6. pamiętał ćw. 3b 1. fajka, 2. szachy, 3. miniaturowy portret kochanki, 4. pojedynek, 5. suchy liść,
6. pamiętnik, ćw. 4
przypadek

liczba pojedyncza

dopełniacz

listu

mianownik

list

list

liść

liczba mnoga

liczba pojedyncza

liczba mnoga

listów

liścia

liści

listy

liść

liście

celownik

listowi

listom

liściowi

liściom

narzędnik

listem

listami

liściem

liśćmi

wołacz

liście

listy

liściu

biernik

miejscownik

list

listy

liście

listach

liść

liście

liściu

liściach
liście

ćw. 5 1. listów, 2. liście, 3. liście, 4. listów, 5. liśćmi, 6. liści, 7. listami, 8. liściu ćw. 6a IMIĘ: ADAM, Data urodzenia:
24 grudnia 1798, Warunki materialne: złe/średnie/dobre/bardzo dobre, Wygląd zewnętrzny: kolor oczu:

czarny, kolor włosów: ciemne, wzrost: ---, Cechy charakteru: inteligentny, ciekawy świata, utalentowany,

emocjonalny, Zainteresowania/hobby: literatura, poezja, podróże, kobiety IMIĘ: MARYLA, Data urodzenia:
24 grudnia 1799, Warunki materialne: złe/średnie/dobre/bardzo dobre, Wygląd zewnętrzny: kolor oczu:
niebieski, kolor włosów: jasne, wzrost: niski, Cechy charakteru: trochę egzaltowana, sentymentalna, odważna,

NIEPEWNOŚĆ

ŚWITEZIANKA (BALLADA)

DO M.

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę.
Jednakże, gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam.
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.

Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiatki do wianka;
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
Pewnie to jego kochanka.
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nowoczesna, Zainteresowania/hobby: literatura, szachy, konne wycieczki ćw. 7a Transkrypt

LUDWIK ZAMENHOF – s. 23
ćw. 1b 1. Białystok był miastem wielokulturowym, w którym obok siebie mieszkali Rosjanie, Żydzi, Polacy
i Niemcy.; 2. Wybrał studia medyczne. Studiował w Moskwie, potem w Warszawie, a specjalizację zrobił

w Wiedniu.; 3. Chciał stworzyć język, który jest wspólny dla wszystkich, który łączy ludzi różnych narodowości, bo już kiedy miał 10 lat zauważył, że to język jest przyczyną konfliktów.; 4. To pseudonim Doktor

Esperanto, a znaczył: ten, który ma nadzieję.; 5. Obecnie jest to język używany podczas konferencji, spotkań
międzynarodowych, naukowych dyskusji, podróży, do tworzenia oryginalnej literatury czy programów

radiowych i telewizyjnych. ćw. 2 1a, 2b, 3a, 4a, 5c, 6c, 7b, 8b ćw. 3 1e, 2a, 3f, 4b, 5d ćw. 4 1. mieć długi język,

2. rozwiązał się komuś język, 3. ciągnąć kogoś za język, 4. mieć coś na końcu języka, 5. mieć wspólny język

ćw. 5 1. ma długi język, 2. wspólny język, 3. rozwiązał mu się język, 4. ciągnęła mnie za język, 5. miała je na
końcu języka ćw. 6a 1. co robi?, 2. jaki? jaka? jakie?, 3. jak?, 4. ile? który? ćw. 6b 1. pytanie, nauka, użytkownik,

2. mówić, używać, pytać, 3. językowa, naukowy, potrzebny, 4. językowo, potrzebnie, naukowo, 5. pierwszy,

dziesiąte, dziesięć ćw. 7a czasownik: 3. podróżować, 5. mówić; rzeczownik odczasownikowy: 1. czytanie,

KLUCZ

2. rozmawianie, 4. picie, 6. publikowanie ćw. 8 Język esperanto łączy ludzi na całym świecie.
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JANUSZ KORCZAK – s. 30
ćw. 1 1. Lata szkolne, 2. Lekarz i dyrektor, 3. Dzieci i ich prawa, 4. Dzieci piszą ćw. 2 1c, 2b, 3c, 4b, 5a

ćw. 3 1f, 2a, 3g, 4j, 5i, , 6h, 7d, 8e, 9b ćw. 4 1. Wychowawcy mieli przygotować dzieci w sposób materialny
(przygotować ubrania i spakować plecaki) oraz psychologiczny (nauczyć je jak mają się zachowywać).;
2. a. chodzić parami, b. szybko rozbiegać i zbiegać się, c. nie przeszkadzać wychowawcy (nie krzyczeć, być

przygotowanym przez wychowawcę na różne sytuacje); 3. Dom Sierot został przesiedlony do getta w 1940

roku. ćw. 5 1. Jego ulubioną bajką był Kot w butach.; 2. Porównywał działanie bajki do lekarstwa.; 3. Przyjemny,

łagodny, stonowany, przyjazny, zdecydowany, bez ostrych tonów, nieagresywny.; 4. Był wysoki i szczupły.;
5. Korczak chciał, żeby dzieci nie pisały jak do szkoły, żeby były to teksty o ich życiu, o tym, co dla nich
ważne, co wokół się dzieje. ćw. 6 1g, 2f, 3e, 4d, 5c, 6b ćw. 7 1b, 2b, 3b, 4b, 5c, 6c, 7a, 8b ćw. 8a 1. powinniśmy,
2. powinny, 3. powinnyście, 4. powinieneś ćw. 9 1. siedzieć spokojnie; uważać; kiedy chce się coś powiedzieć,

trzeba podnosić palce i czekać; 2.kręcić się; rozmawiać; bawić się ołówkiem; patrzeć/wyglądać przez okno

ćw. 11 2, 5, 1, 3, 4 ćw. 12 1. dyplom, 2. akademik, 3.rektor, 4. wykład, 5. student, 6. internat Janusz Korczak –
lekarz, pisarz, a przede wszystkim …opiekun.. dzieci. ćw. 13a
Przypadek

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Liczba mnoga

Mianownik (kto? co?)

przyjaciel

przyjaciele

dzieci

Dopełniacz (kogo? czego?)

przyjaciela

przyjaciół

dzieci

Celownik (komu? czemu?)

przyjacielowi

przyjaciołom

dzieciom

Biernik (kogo? co?)

przyjaciela

przyjaciół

dzieci

Narzędnik (kim? czym?)

przyjacielem

przyjaciółmi

dziećmi

Miejscownik (o kim? o czym?)

przyjacielu

przyjaciołach

dzieciach

ćw. 13b 1. dzieci, 2. przyjaciółmi, 3. dziećmi, 4. przyjaciółmi, 5. przyjaciołach, 6. dzieciach, 7. przyjaciela, 8.
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przyjaciołom.
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WISŁAWA SZYMBORSKA – s. 41
ćw. 1 1e, 2g, 3h, 4a, 5b, 6i, 7d, 8f ćw. 2 1929 - rodzina poetki przeprowadza się do Krakowa, 1936 - umiera
pan Szymborski, ojciec Wisławy, 1939 - wybucha wojna, 1941 - Wisława zdaje maturę, 1945 - „Dziennik

Polski” publikuje pierwszy wiersz Szymborskiej, 1948 - Szymborska wychodzi za mąż, 1954 - Szymborska
rozwodzi się TRANSKRYPT NAGRANIA: 2 (drugiego) lipca 1923 (tysiąc dziewięćset dwudziestego

trzeciego) roku w Kórniku koło Poznania przychodzi na świat Maria Wisława Anna. Jej rodzice, mama

Anna i tata Wincenty Szymborski są szczęśliwi. Mają już dwie córki! Kiedy Marysia (Marychna, Ichna) ma
rok, rodzina przeprowadza się do Torunia. To miasto Mikołaja Kopernika. Marysia, jej siostra i jej rodzice

mieszkają w Toruniu pięć lat, do roku 1929 (tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego). Potem jadą
do Krakowa, gdzie tata Marysi kupuje kamienicę na ulicy Radziwiłłowskiej. Rok później Marysia idzie do
szkoły. Do pierwszej klasy. Jest dobrą uczennicą. Dla swojego taty pisze czasami zabawne wiersze. Tata

„kupuje” je od córki. Płaci drobnymi monetami. Rodzinne szczęście przerywa w roku 1936 (tysiąc dzie-

więćset trzydziestym szóstym) śmierć pana Wincentego Szymborskiego. Mama i dwie córki mieszkają
teraz same. W 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym) roku wybucha wojna. Maria Wisława ma

16 lat i jest uczennicą. Nie przerywa szkoły i w 1941 (tysiąc dziewięćset czterdziestym pierwszym) roku zdaje
maturę. Nadal pisze wiersze. Zaczyna też pracować. Jest urzędniczką na kolei. 14 marca 1945 (tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego) roku „Dziennik Polski” publikuje pierwszy wiersz młodej poetki – Wisławy

Szymborskiej. Marysia zaczyna używać swojego drugiego imienia – Wisława. Jesienią tego samego roku,
już po wojnie, Wisława zaczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim: polonistykę i socjologię. Cały czas

musi dużo pracować. Ilustruje książki (ma też talent plastyczny!). Ale jej sytuacja finansowa jest cały czas
bardzo trudna. Przerywa studia. W roku 1948 (tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym) Wisława wychodzi

za mąż za Adama Włodka. Zmienia miejsce zamieszkania – mieszka teraz z mężem przy ulicy Krupniczej

22. Jako żona jest szczęśliwa tylko kilka lat. Rozwodzi się w roku 1954 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym
czwartym). Adam i Wisława pozostają przyjaciółmi do końca życia. ćw. 3 debiut - „Dziennik Polski”
publikuje pierwszy wiersz Szymborskiej; śmierć - umiera pan Wincenty Szymborski, ojciec Wisławy; ślub

- Szymborska wychodzi za mąż; wybuch - nagle, niespodziewanie zaczyna się wojna; matura - Wisława

zdaje ważny egzamin, teraz może iść na uniwersytet; przeprowadzka - rodzina poetki zmienia miejsce
zamieszkania i teraz będzie mieszkać w Krakowie; rozwód - Szymborska rozwodzi się ćw. 4b specyficzne
dla poetki/poety: opublikować pierwszy wiersz (zadebiutować), pisać wiersze i publikować, dostać Nagrodę

Nobla, udzielać wywiadu ćw. 5 Wisława Szymborska nie mogła podróżować, ale mogła pisać i publikować.

Po raz drugi zmieniła miejsce zamieszkania w Krakowie – od 1963 roku mieszkała w bardzo małym miesz-

kaniu na rogu ulicy Królewskiej i Nowowiejskiej. O swoim nowym mieszkaniu mówiła „szuflada”. W 1982

roku przeprowadziła się z „szuflady” do dwupokojowego mieszkania na ulicy Chocimskiej. Po piętnastu

latach przeprowadziła się do mieszkania trzypokojowego na ulicy Piastowskiej. To jej ostatnie mieszkanie.
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Tutaj umarła we śnie, 1 lutego 2012 roku. ćw. 6 JEST/POWINNO BYĆ 1. Dorastała w Toruniu.../Dorastała

w Krakowie; 2. Pierwszy tom poezji/Pierwszy wiersz; 3. Skończyła polonistykę i socjologię/Studiowała
polonistykę i socjologię; 4. Kiedy miała 20 lat/Kiedy miała 25 lat; 5. była związana z dziennikarzem/była

związana z poetą i pisarzem; 6. wspólnie mieszkali/nie mieszkali razem, mieszkali osobno; 7. Ktoś w pustym
mieszkaniu/kot w pustym mieszkaniu; 8. rozpoznawaną w Polsce/rozpoznawaną w Polsce i na świecie;

9. Uwielbiała to/Nie lubiła tego (nienawidziła tego); 10. w szpitalu/w domu. ćw. 7b Nie pasują wyrażenia:
jestem wesoły, jestem zadowolony, cieszę się, jest świetnie, hurra!, czuję się świetnie, lubię to!, ale fajnie!
jestem poirytowany, wesoło mi, przyjemnie mi, ale super!, podoba mi się
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ROMAN POLAŃSKI– s. 47
ćw. 1 1. Pianista 2. Venus w futrze 3. Nóż w wodzie 4. Gruby i chudy 5. Dziecko Rosemary 6. Dwoje ludzi
z szafą ćw. 2 1. Nóż w wodzie; 2. 1962; 3. dramat psychologiczny; 4. 1965; 5. Catherine Deneuve; 6. Srebrny

Niedźwiedź; 7. Dziecko Rosemary; 8. 1968; 9. horror; 10. 1974; 11. Jack Nicholson; 12. 11 nominacji do Oscara/
1 Oscar/4 Złote Globy; 13. Pianista; 14. biograficzny/dramat wojenny; 15. Złota Palma/3 Oscary/4 Orły
TRANSKRYPT NAGRANIA W 1962 roku w Polsce Roman Polański zrealizował swój pierwszy samodzielny pełnometrażowy film, dramat psychologiczny – „Nóż w wodzie”. Główną rolę zagrał w tym filmie

Leon Niemczyk. W Polsce film dostał nagrodę „Złotą kaczkę” za najlepszy film, a za granicą dostał nominację do Oscara oraz Złotego Lwa w Wenecji. W 1965 roku w Wielkiej Brytanii miał premierę film pod
tytułem „Wstręt” (także dramat psychologiczny) z Catherine Deneuve w roli głównej. Za ten film Polański

otrzymał w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia. Wielki sukces przyniósł Polańskiemu zrealizowany w 1968

roku horror „Dziecko Rosemary”. Główną rolę kobiecą zagrała Mia Farrow, a film dostał dwie nominacje do
Oscara oraz cztery nominacje do Złotego Globu, z czego jedna z nominacji – rola drugoplanowa otrzymała
nagrodę. Sukcesem był także kryminał z 1974 roku pt. „Chinatown” z Jackiem Nicholsonem w roli głównej.

Film ten miał aż jedenaście nominacji do Oscara, z czego jedna, za scenariusz, wygrała. Dodatkowo film
otrzymał cztery Złote Globy. Bardzo ważne miejsce w filmografii Polańskiego zajmuje „Pianista”. Jest to

opowieść inspirowana wojenną biografią Władysława Szpilmana. Za ten film w 2002 roku reżyser otrzymał
Złotą Palmę w Cannes, trzy Oscary (za główną rolę Adrien Brody, za reżyserię, oraz za scenariusz), a także

cztery polskie nagrody – Orły oraz 33 inne nominacje. ćw. 3 1A, 2D, 3I, 4G, 5K, 6B, 7H, 8C, 9F, 10J, 11E

ćw. 4 1. Spotkać się z kinem, 2. Złożyć dokumenty, 3. Wypracować swój styl, 4. Zdobyć sławę, 5. Czekać
na ogłoszenie wyroku ćw. 5 1. dubler, 2. kaskader, 3. statysta, 4. reżyser, 5. operator filmowy, 6. scenarzysta, 7. producent filmowy, 8. dźwiękowiec , 9. scenograf, 10. choreograf ćw. 6 1. reżyserowanie filmu,
2. pisanie scenariusza, 3. granie roli, 4. finansowanie filmu, 5. montowanie scen, 6. układanie dialogów,

7. zastępowanie aktora, 8. zatrudnienie reżysera ćw. 7 1. zaczną się, 2. zakończą się, 3. będzie, 4. zostanie,
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5. powstanie, 6. będą pracować/pracowali, 7. będą grać/grali, 8. zmieści się, 9. będziemy mogli
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ERNEST MALINOWSKI – S. 54
ćw. 1 1. Most Brooklyński – Nowy Jork; 2. Most Rialto – Wenecja; 3. Most Vasco da Gama – Lizbona; 4. Most
Kolei Transandyjskiej - Peru; 5. Most Karola – Praga; 6. Most nad Kamą Kolei Transyberyjskiej – Rosja;

7. Golden Bate Bridge – San Francisco ćw. 2 1. wiadukt; 2. tor; 3. tunel; 4. przepaść; 5. pomnik ćw. 3 1f, 2a,

3h, 4g, 5e, 6c, 7b ćw.4a 1. łacinę; 2. algebry; 3. praktyczną; 4. technicznych; 5. dróg; 6. mosty; 7. nadzór; 8.
komunikacyjna ćw. 4b 1f, 2a,3e,4h,5d,6g,7b ćw. 4c 1. p; 2. p; 3. f; 4. p; 5. f. ćw. 5
Polska

Ukraina
Grecja

Hiszpania

Polak

Polacy

Ukrainiec

Ukraińcy

Grek

Hiszpan

Polka

Ukrainka

Polki

Ukrainki

Grecy

Greczynka

Greczynki

Hiszpanie

Hiszpanka

Hiszpanki

Portugalia

Portugalczyk

Portugalczycy

Portugalka

Portugalki

Peru

Peruwiańczyk

Peruwiańczycy

Peruwianka

Peruwianki

Indie

Hindus

Hindusi

Hinduska

Hinduski

Rosja
Azja

Rosjanin
Azjata

Rosjanie
Azjaci

Rosjanka
Azjatka

Rosjanki
Azjatki

Brazylia

Brazylijczyk

Brazylijczycy

Brazylijka

Brazylijki

Dania

Duńczyk

Duńczycy

Dunka

Dunki

Anglia

Anglik

Anglicy

Angielka

Angielki

Kanada

Kanadyjczyk

Kanadyjczycy

Kanadyjka

Kanadyjki

Ameryka

Amerykanin

Amerykanie

Amerykanka

Amerykanki

Włochy

Włoch

Włosi

Włoszka

Włoszki

ćw. 6 1. Azjatami, 2. Europejczykami, 3. Australijczykami, 4. Chińczykami, 5. Finem, 6. Dunką, 7. Szwedów,
8. Białorusinka, 9. Francuzi, 10. Włoch ćw. 7 1. przez 20 lat; 2. École des Ponts et Chaussées (Szkołę Mostów

i Dróg); 3. a) pracował przy budowie pierwszych linii kolejowych, b) pracował przy projekcie melioracji

ważniejszych francuskich rzek – Mozy i Loary; 4. ok. 277 km; 5. z amerykańskim finansistą i biznesmanem
Henrym Meiggsem; 6. kolej: z Limy przez Andy do centrum górniczego La Oroya; 7. z powodu kryzysu
finansowego, a potem przegranej wojny z Chile; 8. w 1880 r.; 9. zmarł w 1899 r. w Limie.TRANSKRYPT

NAGRANIA Ernest Malinowski przyjechał do Peru w 1852 roku. Wcześniej przez 20 lat mieszkał na emigracji
we Francji. To właśnie tam ukończył z wyróżnieniem słynną École des Ponts et Chaussées (Szkołę Mostów

i Dróg) i pracował przy budowie pierwszych linii kolejowych (np. z Paryża do Hawru). Brał też udział w realizacji projektów melioracji ważniejszych francuskich rzek – Mozy i Loary. W Peru początkowo projektował

i budował drogi i mosty. Pierwsze ukończone przez niego linie kolejowe prowadziły z Limy do Chorrillos
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i z Pisco do Ica. Kolejną była linia Chimbote – Huaraz, z różnicą poziomów ponad 3 000 m i długości
ok. 277 km. Ostatecznie z powodów finansowych zbudowano tylko 136 km. Od 1868 r. współpracował

z amerykańskim finansistą i biznesmanem Henrym Meiggsem. W ciągu następnych lat zaprojektował

linie Pacasmayo – Cajamarca o różnicy poziomów ok. 3 000 m, Pacasmayo – Guadelupe i Chiclayo –

Lambayeque oraz swoją najsłynniejszą kolej: z Limy przez Andy do centrum górniczego La Oroya. Prace
przy kolei transandyjskiej przerwał kryzys finansowy, a potem przegrana wojna z Chile. W 1880 r. Ernest

Malinowski wyemigrował do Ekwadoru, gdzie także budował linie kolejowe (z Guayaquil do Quito). Wrócił

sześć lat później, by tym razem zająć się renowacją kolei transandyjskiej i zbudowaniu jej dalszego frag-

mentu. Zmarł w 1899 r. w Limie, sześć lat po oddaniu do eksploatacji swojego wielkiego dzieła. http://

www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/kolej-transandyjska-andy-podniebna-podroz ćw. 8 1. w;
2. na; 3. z; 4. nad; 5. od; 6. dla; 7. od; 8. do; 9. na; 10. w; 11. z; 12. w
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FRYDERYK CHOPIN – S. 72
ćw. 1 4, 1, 7, 3, 2, 5, 6 ćw. 2 1. Fryderyk porównywany był do małego Mozarta.; 2. Chopin inspirował się

elementami folkloru muzycznego, rytmicznością wiejskich piosenek i było to słychać szczególnie w pierwszych kompozycjach, czyli mazurkach.; 3. Fryderyk nie mógł wrócić do Polski, ponieważ upadło powstanie
listopadowe, a on przebywając we Francji nie poprosił w ambasadzie rosyjskiej o przedłużenie paszportu.;
4. Chopin zarabiał, ucząc dzieci bogatych arystokratów gry na fortepianie.;5. Pierwszą miłością Fryderyka

była Maria, siostra jego przyjaciela.; 6. Muzyka Chopina inspirowała polskich kompozytorów, ale też Liszta,

Rachmaninowa, Schumanna, Wagnera i Griega. ćw. 3 1. Marsz Żałobny, 2. Koncert e-moll Romance,
3. Nokturn cis- moll, 4. Mazurek a-moll, 5. Polonez A-dur ćw. 4 1. fortepian, 2. klarnet, 3. wiolonczela,

4. waltornia, 5. akordeon ćw. 5 1. flecistka, 2. trębacz, 3. skrzypek, 4. harfistka, 5. wiolonczelista, 6. perkusista, 7. gitarzystka, 8. saksofonistka ćw. 6 1. grać pierwsze skrzypce, 2. kłamać jak z nut, 3. zagrał pracownikom na nosie, 4. muzyka dla moich uszu ćw. 7a 1. posłuchać, 2. skomponować, 3. zarabiać, 4. zagrać,

5. tworzyć, 6. powiedzieć, 7. wyjeżdżać, 8. zachorować ćw. 7b 1. grał, 2. zarabiał, 3. wyjechał, 4. skomponował, 5. tworzą, 6. słuchać ćw. 8a 1. wybitniejszy, 2.dobry, najlepszy, 3. popularniejszy, najpopularniejszy,
4. bardziej/mniej muzykalny, najbardziej/najmniej muzykalny, 5. zły, gorszy, 6. bardziej/mniej utalentowany,
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najbardziej/najmniej utalentowany, 7. młody, najmłodszy, 8. bardziej/mniej chory, najbardziej/najmniej chory
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JAN KARSKI – S.61

ćw. 1d 1f, 2a, 3g, 4c, 5d, 6e ćw.1e 1. kurier, 2. wysłannik, 3. szpiega, 4. goniec, 5. emisariusza, 6. łącznikiem

ćw. 2b 1. Został emisariuszem, bo miał świetną pamięć i znał języki obce. 2. Karski znalazł się w szpitalu,

ponieważ próbował popełnić samobójstwo. 3. Karski chciał poinformować aliantów o sytuacji Żydów pod
okupacją niemiecką. 4. Większość ludzi, którym Karski opowiadał o tym, co widział w getcie warszawskim nie

wierzyła lub ignorowała jego relację. 5. Po wojnie Jan Karski był wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown
w Waszyngtonie. 6. O swoich misjach wojennych napisał w książce pod tytułem Story of Secret State. 7. Jan

Karski dostał wiele nagród, między innymi tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. 8. Nagrodę ufun-

dowaną przez Karskiego może dostać autor publikacji o roli Żydów w polskiej kulturze. ćw. 2c 1 d, 2 f, 3 g,
4 a, 5 h, 6 i, 7 c, 8 e 1. stosunki międzynarodowe, 2. pod okupacją, 3. obronić doktorat, 4. (nie) przyniosły rezultatów, 5. pod pseudonimem, 6. rozpoczął działalność, 7. popełnić samobójstwo ćw. 3a 1. widział, 2. łączył,
3. leżą, 4. zapłacić, 5. zobaczyłem, 6. patrzyłem, 7. wyruszył, 8. ukrył, 9. wysłał, 10. spotkał się ćw. 4
oko (część ciała)

oko (np. w sieci, w rosole)

przypadek

liczba pojedyncza

liczba mnoga

liczba pojedyncza

liczba mnoga

dopełniacz

oka

oczu

oka

ok

mianownik

oko

celownik

oczy

oku

oczom

narzędnik

okiem

wołacz

oko

biernik

miejscownik

oko
oku

oko

oka

oku

okom

oczami (oczyma)

okiem

okami

oczy

oko

oka

oczy

oczach

oko
oku

oka

okach

ćw. 5b 1. w cztery oczy, 2. na oko, 3. zrobić wielkie oczy, 4. mieć na kogoś oko, 5. na pierwszy rzut oka,

6. rzucać się komuś w oczy, 7. przejrzeć na oczy, 8. nie wierzyć własnym oczom, ćw. 6 1. Nie wierzyłem
własnym oczom, kiedy nagle zobaczyłem tego sławnego aktora w tramwaju. 2. Prezydent chciał poroz-

mawiać z ministrem w cztery oczy, bez dziennikarzy i gości. 3. Na pierwszy rzut oka mieszkanie było w

dobrym stanie, potem zobaczyliśmy, że musimy zrobić remont. 4. Na spotkanie z artystą przyszło na oko 100
osób. 5. Jego ekstrawagancki kapelusz rzucał się wszystkim w oczy. 6. Mama nie wierzyła własnym oczom,
kiedy mnie zobaczyła. Myślała, że jestem jeszcze za granicą. ćw. 7 Kolejność fragmentów: 1, 4, 3, 6, 2, 7, 5, 8

TRANSKRYPT Maciej Wierzyński: Słynne stało się pana spotkanie z sędzią Frankfurterem. Proszę
o tym spotkaniu opowiedzieć.

Jan Karski: Felix Frankfurter, tak jak inni, przyszedł do ambasady. Zaczął od tego: czy ja wiem, kim on jest.
- Wiem. Jest pan sędzią Sądu Najwyższego.
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- Czy pan wie, że jestem Żydem?

- Tak, wiem. Pan ambasador mi powiedział.

- Niech mi pan powie, co się dzieje z Żydami w pańskim kraju? Tu przychodzą sprzeczne informacje.

Wiedziałem, że ten człowiek mi nie przerwie, że ten człowiek wszystkiego wysłucha. Przez jakieś

dwadzieścia pięć minut mówiłem tylko o Żydach. Ani słowem nie wspomniałem o Polakach, o Polsce, o
Podziemiu. Tylko o Żydach, o tym, co widziałem w getcie warszawskim, w obozie koncentracyjnym, podawałem statystyki. Frankfurter zadawał mi techniczne pytania. Jak wysoki jest mur w getcie? Jak wszedłem

do tego getta? No i w końcu, kiedy powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć, pamiętam – zapadła
kłopotliwa cisza. Siedzimy przy stoliku w salonie ambasady, po mojej lewej stronie ambasador, naprzeciwko Frankfurter. I cisza.
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Frankfurter wstaje z krzesła i zaczyna chodzić od ściany do ściany. Nic nie mówi. W pewnym momencie,
kiedy odwrócił się tyłem do nas, Ciechanowski zrobił znak: palec na ustach. Nie przerywaj mu. Frankfurter
siada. Pamiętam każde słowo, każdy jego gest, bo pewnych rzeczy człowiek nie zapomina:

– Panie Karski, człowiek taki jak ja, który rozmawia z człowiekiem takim jak pan, musi być całkowicie
szczery. Toteż ja mówię: nie jestem w stanie uwierzyć w to, co mi pan powiedział.
Ciechanowski wchodzi mu w słowo – oni byli przyjaciółmi:

– Felix, nie mówisz tego na serio. Przecież nie możesz powiedzieć temu człowiekowi w twarz, że on kłamie.
Felix, co ty robisz!
Frankfurter na to:

– Panie ambasadorze, ja nie powiedziałem, że ten młody człowiek kłamie. Ja powiedziałem, że nie jestem
w stanie uwierzyć w to, co on mi powiedział. To jest różnica.

I pamiętam, wyciągnął ręce w moim kierunku: „Nie, nie”. Na tym skończyła się nasza rozmowa.

Wyszedł z Ciechanowskim. Ciechanowski ze wszystkimi honorami odprowadził go na dół, bo salon był na
pierwszym piętrze. Kiedy wrócił, zapytałem go:

– Panie ambasadorze, czy on komedię zrobił, czy on rzeczywiście w to nie uwierzył?
Pamiętam odpowiedź Ciechanowskiego:

– Johnny, nie wiem, nie wiem… ale ty musisz wiedzieć, że mówisz straszne, niepojęte, nie do wiary rzeczy.
I ty o tym pomyśl.

na

podstawie:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1532493,1,fragment-ksiazki-

-emisariusz-wlasnymi-slowami.read?backTo=http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1532269,1,recenzja-ksiazki-jan-karski-maciej-wierzynski-emisariusz-wlasnymi-slowami.read

ćw. 8 1. aresztować, 2. przebierać, 3. przygotowywać, 4. uwolnić, 5. przewozić, 6. przetłumaczyć ćw. 9 1. używany,
2. wysłana, 3. zamkniętymi, 4. przeczytanych, 5. przetłumaczona, 6. noszone, 7. robione, 8. przygotowywane, 9.
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przesłuchiwani, 10. zadawane
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KAZIMIERZ PUŁASKI – S. 80
ćw. 1b 1. F, 2. F, 3. P, 4. F, 5. F, 6. P ćw. 1c 1. f, 2. h, 3. g, 4. d, 5. i, 6. b, 7. e, 8. a ćw. 1d 1. kawalerii, 2. dowódca,

3. bitwę, 4. wojny, 5. generała, oficera, 6. wojsko, 7. legionie ćw. 2a 1.powstało, 2. rocznica, 3. wydarzeniem,
4. odbywa się, 5. paradą, 6. marca, 7. istnieją, 8. podpisał, 9. osobą, 10. przyjacielem, 11. życiu, 12. otrzymali,

13. wybudowano, 14. żąda ćw. 2b 1. 11 października, 2. w pierwszą niedzielę października w Nowym Jorku,
3. amerykańskiej kawalerii, 4. honorowe obywatelstwo USA, 5. na własność Stanisława Kozłowskiego
(przyjaciela Pułaskiego), 6. rekompensatę za ziemię ćw. 3 1. starszej sąsiadce, 2. systematycznej nauce,

3. babci i dziadkowi, 4. mojemu bratu, 5.naszemu zdrowiu, 6. polskiemu żołnierzowi ćw. 4 1. małemu dziecku,

2. odważnemu oficerowi, 3. niepunktualnej studentce, 4. zagranicznemu turyście, 5. dobremu lekarzowi,
6. nieuczesanemu chłopcu (grzebień) 7. eleganckiemu mężczyźnie (krawat), 8. roztargnionej nauczycielce,

9. znanej malarce, 10. smutnej dziewczynce ćw. 5 1. Kongres USA, 2. Polonia amerykańska, 3. imigrantowi
i bohaterowi wojennemu, 4. silne więzi, 5. niezwykle rzadko, 6. Siedem osób, 7. 1777 r., 8. Jerzemu

Waszyngtonowi, 9. 9, 1779, 10. 1929 TRANSKRYPT Kazimierz Pułaski honorowym obywatelem USA Generał
Kazimierz Pułaski, polski bohater amerykańskiej wojny o niepodległość, ponad 200 lat po śmierci otrzymał
honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Decyzję w tej sprawie Kongres podjął jednogłośnie.

Rezolucja w tej sprawie została wniesiona z inicjatywy demokratycznego kongresmana Dennisa Kucinicha

przy silnym poparciu Polonii amerykańskiej. Wspierało ją 23 kongresmanów i senatorów z obu partii. - Kazimierz

Pułaski był oddanym bojownikiem o wolność, który zasługuje na najwyższe uznanie, jakie Stany Zjednoczone
mogą wyrazić imigrantowi i bohaterowi wojennemu - uzasadniał wniosek Kucinich. W dyskusji podkreślano

także silne więzi sojusznicze łączące Polskę i Stany Zjednoczone. Honorowe obywatelstwo Stanów
Zjednoczonych jest wyróżnieniem przyznawanym niezwykle rzadko. W ciągu ponad dwóch wieków istnienia
USA otrzymało je tylko siedem osób - postaci tak wybitnego formatu jak markiz La Fayette, Winston Churchill

czy Matka Teresa z Kalkuty. Kazimierz Pułaski przybył do Ameryki w 1777 roku, aby walczyć u boku amerykań-

skich patriotów z wojskami monarchii brytyjskiej. W bitwie pod Brandywine 15 września 1777 r. uratował życie

Jerzemu Waszyngtonowi, za co dowódca sił rewolucyjnych awansował go na generała kawalerii. Śmiertelnie
ranny w czasie bitwie pod Savannah 9 października 1779 r., zmarł dwa dni później. Od 1929 r. rocznica jego

śmierci jest obchodzona jako Dzień Pułaskiego. Na podstawie: http://www.newsweek.pl/swiat/kazimierz-

-pulaski-honorowym-obywatelem-usa,46990,1,1.html ćw. 6 1. wspieranie, 2 umacnianie, 3. informowanie,
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4. propagowanie, 5. edukowanie, 6. działanie, 7. rozwijanie
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IRENA SENDLEROWA – S. 98
ćw. 1 1. Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, 2. Order Orła Białego, 3. Order Uśmiechu
ćw. 2 Wyrazy, które występują w tekście: Holocaust, uratować, getto, pomoc społeczna, przepustka, przemycanie, ratować, sierota, wojna, przekupić TRANSKRYPT Książka Anny Mieszkowskiej „Matka dzieci
Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej” opowiada o Irenie Sendlerowej, która zmarła 12 maja 2008 roku

w wieku dziewięćdziesięciu ośmiu lat, a podczas drugiej wojny światowej pomogła uratować dwa i pół

tysiąca dzieci z warszawskiego getta. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej Irena Sendlerowa miała

przepustkę do dzielnicy zamkniętej. Współpracowała z polską organizacją pomocową i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich, które ukrywała w polskich rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich

w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie. Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją szefową wydziału
dziecięcego. Aresztowana w październiku 1943 roku przez gestapo, była torturowana i skazana na śmierć.
Udało się ją uratować, przekupując niemieckich strażników. W ukryciu dalej ratowała żydowskie dzieci. Po

wojnie pomagała organizować domy dla sierot wojennych i ludzi starszych, którzy w czasie wojny stracili

najbliższych. Na podstawie: http://culture.pl/pl/artykul/pamiec-ireny-sendlerowej-wywiad-z-anna-miesz-

kowska ćw. 4 1. a, 2. b, 3. f, 4. g, 5. d, 6. h, 7. e ćw. 5 1. a, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. b ćw. 6 1. poczucie
sprawiedliwości, 2. ekstremalne warunki, 3. orientować się w sytuacji, 4. przygniatające wspomnienia,

5. rodzina zastępcza, 6. podtrzymywać pamięć, 7. scenariusz sztuki teatralnej, 8. zaufany współpracownik

ćw. 8 1. wrażliwy, 2. sprawiedliwy, 3. empatyczny, 4. zaangażowany, 5. dobry, 6. zdrowy, 7. logiczny, 8. zdyscyplinowany, 9. odważny, 10. uczciwy ćw. 9 1. sławna, 2. empatyczną, 3. wrażliwością, 4. uczciwością, 5. odwagą,

6. zdyscyplinowana, 7. logiczny, 8. zaangażowana, 9. zdrowiem, 10. dobro ćw. 10a 1. Cenię uczciwych

ludzi. 2. Pracodawcy lubią punktualnych pracowników. 3. Nie umiem być spontaniczny. 4. Lider powinien

być pewny siebie. ćw. 10b 1. Zwykle lubimy w ludziach otwartość. 2. Ciekawość świata jest cechą dzieci.

KLUCZ

3. Niezdecydowanie utrudnia człowiekowi podejmowanie decyzji. 4. Młodzi ludzie cenią sobie niezależność.
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DY WIZJON 303 – S. 88
ćw. 1b 1. trzy, 2. trzeci, 3. dwie, 4. druga, 5. jedno, 6. pierwsze, 7. sto, 8. setny, 9. dwa tysiące, 10. dwutysięczna
ćw. 2a

mianownik

dopełniacz

1

pierwszy, -a, -e

pierwszego, -ej, -ego

3

trzeci

trzeciego, -ej, -ego

2

drugi

4

czwarty

10

dziesiąty

11

jedenasty

12

dwunasty

20

dwudziesty

21

dwudziesty pierwszy

30

trzydziesty

pierwszym, -ej, -ym

drugiego, -ej, -ego

drugim, drugiej, -im

czwartego, -ej, -ego

czwartym, -ej, -ym

trzecim, -ej, -im

dziesiątego, -ej, -ego

dziesiątym, -ej, -ym

jedenastego, -ej, -ego

jedenastym, -ej, -ym

dwunastego, -ej, -ego

dwunastym, -ej, ym

dwudziestego, -ej, -ego

dwudziestym, -ej, -ym

dwudziestego pierwszego, -ej
-ej, -ego -ego

dwudziestym pierwszym, -ej, -ym

trzydziestego, -ej, -ego

trzydziestym, -ej, -ym

40

czterdziesty

czterdziestego, -ej, -ego

czterdziestym, -ej, -ym

101

sto pierwszy

sto pierwszego, -ej, -ego

sto pierwszym, -ej, -ym

100

setny

2000

dwutysięczny

2001

dwa tysiące pierwszy

ćw. 2b

setnego, -ej, -ego

dwutysięcznego, -ej, -ego

dwa tysiące pierwszym, -ej, -ym

dopełniacz

miejscownik

luty

Lutego

w lutym

Stycznia

w styczniu

Marca

w marcu

kwiecień

Kwietnia

w kwietniu

czerwiec

Czerwca

w czerwcu

maj

Maja

lipiec

w maju

Lipca

sierpień

w lipcu

Sierpnia

wrzesień

w sierpniu

Września

we wrześniu

październik

Października

w październiku

grudzień

Grudnia

w grudniu

listopad

2

dwutysięcznym, -ej, -ym

mianownik

marzec

ćw. 2c

setnym, -ej, -ym

dwa tysiące pierwszego, -ej,
-ego

styczeń
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miejscownik

08

drugiego

sierpnia

x

w sierpniu

x

x

Listopada

1942

w listopadzie

2016

2000

tysiąc dziewięćset
czterdziestego drugiego roku

dwa tysiące
szesnastego roku

dwutysięcznego
roku

w tysiąc dziewięćset
czterdziestym drugim roku

w dwa tysiące
szesnastym roku

w dwutysięcznym
roku

tysiąc dziewięćset
czterdziestego drugiego roku
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dwa tysiące
szesnastego roku

dwutysięcznego
roku

ćw. 3 1. drugiego sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego roku (2.08.1940); 2. w tysiąc dziewięćset
czterdziestym (1940); 3. w maju tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego (05.1945); 4. ósmego czerwca
tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego (8.06.1940); 5. w lipcu tysiąc dziewięćset czterdziestego

roku, w październiku tego samego roku (07.1940-10.1940); 6. latem tysiąc dziewięćset czterdziestego
roku, a skończyła się jesienią tego roku (lato-jesień 1940); 7. w kwietniu tysiąc dziewięćset czterdzie-

stego czwartego (04.1944); 8. w dwa tysiące piętnastym roku (04.2015). ćw. 4a 1f, 2a, 3b, 4c, 5g, 6e
ćw. 5 1. Ciekawe metody uczenia historii, 2. Będę pilotem..., 3. Trudne początki, 4. Fascynacja sukcesem,
5. Zimna wojna i zimny dystans ćw. 6a (przed podróżą) - 1e, 2a, 3d, 4b ćw. 6b (na lotnisku przed odprawą)

- 1e, 2b, 3a, 4f, 5c ćw. 6c (po odprawie i w samolocie) 1e, 2a, 3b, 4d, 5c ćw. 7 (niepotrzebne słowa) Na
pokładzie samolotu: 1. niektórych, czasami, Nie, tolerowane; 2. nie, pierwszej; 3. obowiązkowe, Zawsze,
obowiązkowy. Po wylądowaniu samolotu: 1. podręczny, nadają; 2. piloci, wejściu. ćw. 8 1. pochylić się
i umieści głowę między nogami, 2. zapiąć pas, 3. w razie dużego zadymienia poruszać się na czworakach,

4. kamizelka ratunkowa znajduje się pod fotelem, 5. maska tlenowa, 6. wyłączyć urządzenia elektroniczne,
7. zakaz palenia ćw. 9 1. wyjście przednie, 2. tylne, 3. środkowe ćw. 10 1. pasy bezpieczeństwa, 2. kami-
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zelkę ratunkową, 3. maskę tlenową, 4. wyjścia awaryjne, 5. przewoźnika, 6. pokładzie, 7. kapitana, 8. załogi.
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KAZIMIERZ PIECHOWSKI – S. 106
ćw. 1 1. j, 2. b, 3. i, 4. c, 5. g, 6. a, 7. e, 8. d, 9. h ćw. 3 harcerz, bydło, oficer, bandyta, Tarnów, szlachta, Polska,
Niemcy ćw. 4

przypadek

liczba pojedyncza

mianownik

dobro

zło

celownik

dobru

złu

narzędnik

dobrem

złem

dobrocią

złością

wołacz

dobro

zło

dobroć

złość

dopełniacz
biernik

miejscownik

dobra

dobro

dobru

dobroć

złość

zła

dobroci

złości

zło

dobroć

złość

złu

dobroci

dobroci

złości

złości

ćw. 5 1. złość, 2. zła, 3. dobroci, 4. złość, 5. dobru, 6. dobroć, 7. Złość, 8. dobrocią, 9. złość ćw. 6

płacze, szlocha, łka, krzyczy, kopie, zaciska dłonie ćw. 7 1 c, 2 b, 3 a, 4 d ćw. 9 1. wsiąść do samochodu, 2. zamknąć drzwi, 3. zapalić silnik, 4. ruszyć, 5. jechać wzdłuż obozu, 6. dojechać do szlabanu,
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7. zwolnić, 8. przejechać przez bramę, 9. wyjechać z obozu, 10. dodać gazu/przyspieszyć
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TADEUSZ KOŚCIUSZKO – S. 112
ćw. 2 1.e, 2.j, 3.a, 4.i, 5.h, 6.c, 7.k, 8.b, 9.d, 10.f ćw. 3 1.d, 2.e, 3.b, 4.g, 5.c, 6.f ćw. 4 1.b, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c
ćw. 5 1. f; 2. f; 3. p; 4. f; 5. p ćw. 6 1. Aleksandrze Fredrze; 2. Jana Matejki; 3. Marka Hłaski; 4. Haliny Czubko; 5.
Grzegorzem Kołodką; 6. Antonim i Marią Ryłkami; 7. Grzegorzu Lecie; 8. Barbarze Wojtyłko ćw. 7 1. sprzeciwili

się, 2. zaprezentować swoje możliwości, 3. zaliczała się, 4. nakazała, 5. rozbił, 6. chwycić, 7. utonął, 8. zebrała

ćw. 9 1.a, 2.h, 3.b, 4.i, 5.c, 6.d, 7.g, 8.e TRANSKRYPT NAGRANIA 24 marca 1794 roku, na Rynku Głównym
w Krakowie, Naczelnik Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania

narodowego, znanego w historii jako insurekcja kościuszkowska. Około godziny 10.00 na ul. świętej Anny

wjechał Kościuszko. Kiedy zatrzymał się na Rynku, wszyscy zamilkli. W ciszy i skupieniu tłum ludzi wysłuchał

przysięgi Naczelnika. Tłum wiwatował na cześć Naczelnika, wojsko prezentowało broń, zabrzmiał Dzwon
Zygmunta. „Miasto szalało z radości, ludzie wiwatowali, nie brakowało takich, którzy przypinali sobie francuskie trójkolorowe kokardy - symbol wolności” - opisuje nastrój uroczystości prof. Maria Bogucka
w „Dziejach Polski do 1795 r.”. Tadeusz Kościuszko zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego

w 1793 r. w Dreźnie, po ogłoszeniu drugiego rozbioru Polski. We wrześniu 1793 r., zgodził się kierować plano-

wanym powstaniem. Uznał jednak, że siły powstańcze nie są jeszcze gotowe i z rozpoczęciem walk trzeba
poczekać. Ostatecznie o wybuchu powstania zdecydowała sytuacja w kraju, a przede wszystkim decyzja

ambasadora carskiego w Warszawie o redukcji wojska polskiego. 12 marca 1794 r. dowódca Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii Narodowej stacjonującej w Ostrołęce brygadier Antoni Madaliński odmówił przepro-

wadzenia redukcji swojego oddziału i na czele 1200 kawalerzystów wyruszył wzdłuż granicy pruskiej
do Krakowa. W związku z tym Kościuszko przez Czechy przybył do Wiatowic pod Krakowem. Tu dowie-

dział się, że garnizon rosyjski opuścił miasto i idzie w kierunku Madalińskiego. W tej sytuacji w nocy 23
marca przybył do Krakowa. Wtedy też podjął decyzję o zredagowaniu manifestu powstańczego. Jeszcze
na emigracji w Dreźnie planowano, że akt powstania zostanie ogłoszony na Wawelu. Kościuszko zdecydował jednak inaczej i postanowił zaprzysiąc akt powstania na krakowskim Rynku z udziałem wojska i ludu.

Po uroczystościach 24 marca na krakowskim Rynku, Naczelnik Tadeusz Kościuszko udał się do Ratusza

i podpisał „Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego”. Dokument zredagowany
przez Kościuszkę przy pomocy Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego wzywał do walki o wolność i niepod-

ległość Ojczyzny. Zgodnie z dokumentem Kościuszko został mianowany najwyższym i jedynym Naczelnikiem

powstania. Rozpoczęło się powstanie, które było ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Trwało ono od

24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa
polskiego. Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie

7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie
wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami. — pisał prof. Andrzej Zahorski w książce „Trzy powstania

narodowe”. „Powstanie z 1794 roku - zwraca uwagę prof. Bogucka - odegrało dużą rolę w dziejach nie tylko

gam-w-obliczu-boga-calemu-narodowi-polskiemu-220-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej
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Polski, ale i całej Europy.” Na podstawie: http://wpolityce.pl/polityka/188516-ja-tadeusz-kosciuszko-przysie-

WŁADYSŁAW REYMONT – S. 119
ćw. 1 1. Władysław Stanisław, 2. Reymont, 3. Józef Rejment, 4. Antonina Kupczyńska, 5. 7 maja 1867, 6.

Kobiele Wielkie, 7. polskie, 8. żonaty, 9. krawiec, 10. pisarz, 11. 1885-1888 aktor, medium spirytystyczne, 18891892 dróżnik kolejowy, 1992-1925 pisarz, 12. zdolność pamiętania szczegółów, wybitny zmysł obserwacyjny,
wiedza o rzeczywistości, 13. brak, 14. 1892 Korespondencje, 1897 Ziemia obiecana, 1908 Chłopi, 15. 1924

Literacka Nagroda Nobla. ćw. 2 1. Zanim Władzio Rejment stał się Władysławem Reymontem..., 2. Zanim

Władysław Reymont został pisarzem..., 3. Pierwsza powieść i pierwsze sukcesy, 4. Chłopi - powieść na miarę
Nobla, 5. Samorodny geniusz. Tytuł zbędny: Dwie powieści. ćw. 3b 1. robić pieniądze; 2. syn marnotrawny;
3. wyruszyć w świat; 4. ziemia obiecana; 5. podbijać/podbić serca; 6. samorodny talent; 7. wielki świat. ćw. 5
przypadek

mianownik

dopełniacz

Grosz

Grosza

liczba pojedyncza
złoty

złotego

pieniądz

grosze

pieniądza

liczba mnoga
złote

złotych

pieniądzach

grosze

złote

pieniądze

celownik

groszowi

złotemu

pieniądzu

groszom

narzędnik

groszem

złotym

pieniądzem

groszami

złotym

wołacz

groszu!

złoty!

pieniądzu!

grosze!

złote!

biernik

miejscownik

Grosz

Groszu

złoty

złotym

pieniądz

pieniądzu

pieniądze

groszy

groszach

złotym

złotych

pieniądzom
pieniędzmi

pieniądzach
pieniądze!

ćw. 6 1. grosze; 2. pieniądz; 3. złotego; 4. pieniędzmi; 5. złotemu; 6. gorszy; 7. pieniędzmi; 8. złotych;
9. groszem. ćw. 7a Ziemia obiecana – powieść ukazała się drukiem w 1899 r. w Warszawie. Materiały do

powieści Reymont zaczął zbierać w 1896 r. podczas pobytu w Łodzi. Celem Reymonta było przedstawienie różnych warstw społecznych oraz zbiorowości ludzkich w przestrzeni miejskiej. Reymont wybrał

Łódź, ponieważ z końcem XIX wieku było to miasto wielokulturowe, zamieszkiwane m.in. przez Polaków,
Żydów, Niemców, Rosjan i Czechów. Dynamicznie rozwijające się miasto dało pisarzowi możliwość

zaobserwowania zmian zachodzących w społeczeństwie. Autor, tytułem powieści, nawiązał do tradycji
biblijnej. W przypadku dzieła Reymonta pozornie lepszym światem jest miasto, do którego przybywało

się w nadziei na zbicie fortuny. W rzeczywistości dla wielu mieszkańców cel ten był niemożliwy do zreali-

zowania. Miasto okazywało się dla nich molochem, w którym trudno było przetrwać. Tytuł jest więc

ironiczny. Plastyczny i naturalistyczny obraz Łodzi i jej mieszkańców jest przykładem antyurbanizmu
Reymonta, jego umiłowania przyrody oraz przeciwstawiania „naturalnego” środowiska chłopskiego i wiejskiego (jego obyczajów, systemu wartości) „patologicznemu” środowisku miejskiemu. Tematem powieści

jest mechanizm „robienia pieniędzy” przez jej trzech bohaterów, z których jeden jest Polakiem (Karol

Borowiecki), drugi Niemcem (Max Baum), a trzeci Żydem (Moryc Welt). Razem zakładają fabrykę, łączy
ich wspólny interes. Rzeczywistym bohaterem tego studium jest drapieżne miasto kapitalistyczne, jakim
KLUCZ

wtedy stawała się Łódź. Autor porównał ją do monstrum, niszczącego zwykłych ludzi, a z drugiej strony

wykrzywiającego psychicznie właścicieli wielkich fortun. Chłopi – za ten utwór pisarz otrzymał Nagrodę
Nobla w 1924 roku. Duża część powieści pisana była w czasie pobytu pisarza w Paryżu. Akcja powieści

dzieje się we wsi Lipce i obejmuje 10 miesięcy – rozpoczyna się pod koniec września, a kończy pod koniec

lipca. Nie jest znany dokładny rok, w którym dzieje się akcja (musi mieć ona jednak miejsce po 1890 roku,
ponieważ bohaterowie używają kosy, która dopiero wtedy zaczęła w Polsce zastępować sierp). Powieść

o życiu ludzi na wsi podzielona jest na cztery pory roku, w każdej z części znajdują się opisy charakterystycznych dla tego okresu świąt liturgicznych, zwyczajów i prac gospodarskich. Pisana jest specyficznym,
potoczystym językiem, z wykorzystaniem elementów gwarowych. Życie społeczności wsi Lipce z jednej

strony wyznacza rytm przyrody (poszczególne tomy są zatytułowane nazwami pór roku) oraz związane

z nim zajęcia i prace na roli, a także zwyczaje i obrzędy, z drugiej zaś, przemiany społeczno-ekonomiczne
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dokonujące się na wsi i związane z tym spory (rozwarstwienie ekonomiczne wsi, konflikty z dworem). W to
tło wpleciona jest główna oś akcji powieści: romans młodej, urodziwej i namiętnej Jagny – żony bogatego
gospodarza Macieja Boryny, z jego synem Antkiem oraz postawy społeczności chłopskiej wobec tego

zdarzenia. Powieść „Chłopi” nawiązuje do fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia,
charakterystyczną dla wielu dzieł początków XX w., nazywanej niekiedy „chłopomanią”. [Na podstawie:

Wikipedia] ćw. 7b Chłopi 1. czas i miejsce powstania, 2. czas i miejsce akcji, 3. tematyka powieści, 4. język

powieści, 5. treść a kompozycja, 6. główny wątek, 7. kontekst kulturowy. ćw. 7c Chłopi - za ten utwór pisarz
otrzymał Nagrodę Nobla w 1924 roku. CZAS I MIEJSCE POWSTANIA Duża część powieści pisana była
w czasie pobytu pisarza w Paryżu. CZAS I MIEJSCE AKCJI Akcja powieści dzieje się we wsi Lipce i obejmuje

10 miesięcy – rozpoczyna się pod koniec września, a kończy pod koniec lipca. Nie jest znany dokładny rok,
w którym dzieje się akcja (musi mieć ona jednak miejsce po 1890 roku, ponieważ bohaterowie używają
kosy, która dopiero wtedy zaczęła w Polsce zastępować sierp). TEMATYKA POWIEŚCI Powieść o życiu

ludzi na wsi podzielona jest na cztery pory roku, w każdej z części znajdują się opisy charakterystycznych

dla tego okresu świąt liturgicznych, zwyczajów i prac gospodarskich. JĘZYK POWIEŚCI Pisana jest specy-

ficznym, potoczystym językiem, z wykorzystaniem elementów gwarowych. TREŚĆ A KOMPOZYCJA
Życie społeczności wsi Lipce z jednej strony wyznacza rytm przyrody (poszczególne tomy są zatytułowane nazwami pór roku) oraz związane z nim zajęcia i prace na roli, a także zwyczaje i obrzędy, z drugiej

zaś, przemiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się na wsi i związane z tym spory (rozwarstwienie
ekonomiczne wsi, konflikty z dworem). GŁÓWNY WĄTEK W to tło wpleciona jest główna oś akcji powieści:

romans młodej, urodziwej i namiętnej Jagny – żony bogatego gospodarza Macieja Boryny, z jego synem

Antkiem oraz postawy społeczności chłopskiej wobec tego zdarzenia. KONTEKST KULTUROWY Powieść
„Chłopi” nawiązuje do fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia, charakterystyczną dla
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wielu dzieł początków XX w., nazywanej niekiedy „chłopomanią”.
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MARIA SKŁODOWSKA-CURIE – S. 128
ćw. 1b 1. Nazywano ją Maniusia. Interesowała się fizyką, ale i z pozostałych przedmiotów miała świetne

oceny.; 2. W tamtych czasach kobiety mogły studiować tylko na Sorbonie, dlatego Maria wyjechała na
studia do Paryża.; 3. Pracując jako guwernantka, Maria zakochała się w Kazimierzu Żórawskim, jednak

jego rodzice nie pozwolili na ślub, bo uważali, że byłby to mezalians.; 4. Akademia przyznała Nobla

Piotrowi Curie i Henry’emu Becquerelowi za pracę nad promieniotwórczością. Piotr zainterweniował, aby
i Maria została nagrodzona, ponieważ oni realizowali jej pomysły. ćw. 2 1. niezdeterminowana, niepewna,
niekonkretna, niezdecydowana, 2. niezdyscyplinowana, nieposłuszna, niesforna, rozpuszczona, 3. roztargniona, roztrzepana, rozkojarzona, zdekoncentrowana, 4. dumna, zarozumiała, niedostępna, krzykliwa,

5. lekkomyślna, pogodna, radosna, beztroska, 6. nieszczęśliwa, krytyczna, zrozpaczona, strapiona, 7.
niespełniona, nienasycona, nieurzeczywistniony, 8. leniwa, bezczynna, nieobowiązkowa, bierna ćw. 3 1b,

2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7c, 8a ćw. 4 1. objęła, 2. dojść, 3. łączyła, 4. huczał, 5. rozbiła, 6. przyznała, 7. przekonała,

8. zorganizowała, 9. szkoliły, 10. wspierała, 11. wyjechała, 12. pochowana, 13. spoczęła, 14. przekazać
ćw. 6 1. Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz 2. Lech Wałęsa

ćw. 7 1. Maria Skłodowska-Curie nigdy nikogo za nic nie krytykowała.; 2. Jej się nigdy i nigdzie nic nie

podoba.; 3. Ty nigdy nie masz z niczym żadnego problemu.; 4. Adam nigdy i nigdzie nie spotyka nikogo
znajomego.; 5. Nikt nigdy nie dostał takiej nagrody (podwójnego Nobla) jak Maria Skłodowska. ćw. 8a
przypadek

Rodzaj męskoosobowy
OBAJ/OBYDWAJ

mianownik

obaj/ obydwaj

dopełniacz

obu/ obydwu/ obydwóch

biernik

obu/ obydwu/obydwóch

miejscownik

celownik

narzędnik

odzaj męskonieżywotny +
męskożywotny + rodzaj
nijaki
OBA/ OBYDWA
oba / obydwa

obu/ obydwu/obydwóch

obu/obydwu/obydwóm/
obydwom

obu/ obydwu/ obydwom

oboma/ obu obydwu/
obydwoma

obu/oboma obydwoma

obu/ obydwu/ obydwóch

obu/ obydwu/obydwóch

oba/ obydwa

Rodzaj żeński

OBIE/ OBYDWIE
obie/ obydwie

obu/ obydwu/obydwóch

obu/ obydwu/obydwom/
obydwóm
obie/ obydwie

oboma/obiema
obydwoma/
obydwiema

obu/ obydwu/ obydwóch

ćw. 8b 1. obaj/obydwaj, 2. oboma/obiema/obydwoma/obydwiema, 3. obu/obydwu/obydwóm, obydwom,
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4. obu/obydwu/obydwóch, 5. obu/obydwu/obydwóch, 6. oba/obydwa.
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ENIGMA – S. 136

ćw. 1 Transkrypt Enigma była niemiecką maszyną szyfrującą. Opracował ją w latach 20. XX wieku Arthur

Scherbius. Niemieckie wojska zaczęły stosować Enigmę 15 lipca 1928 roku. Maszyna wykorzystywała
kodowanie oparte na matematyce, a nie na lingwistyce. Szyfr wydawał się nie do złamania. Szczególnie

dla lingwistów. Szansę mieli tylko matematycy. Według polskiego filmu z roku 1979 kod Enigmy został

złamany przez polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.
Według Hollywood ojcami sukcesu są Amerykanie. Opowiada o tym film „U-571” z Harveyem Keitelem
(z 2000 roku). Genialne złamanie kodów Enigmy nastąpiło po przejęciu nazistowskiego U-Boota i samej

maszyny przez amerykańskich marynarzy. Według filmu z roku 2001 zatytułowanego po prostu „Enigma”

złamania niemieckiego szyfru dokonał Alan Turing, angielski matematyk i kryptolog (główny bohater,

Thomas Jericho był wzorowany na prawdziwym życiu tego kryptologa). Film został skrytykowany między
innymi przez Normana Daviesa z powodu niezgodności z prawdą historyczną. Tę samą informację podaje

film z roku 2014 - „Gra tajemnic”. Według mediów brytyjskich Enigmę złamali Polacy. W roku 2016 „The
Telegraph” napisał: „Niewiele osób wie, że wczesne szyfry Enigmy zostały złamane przez Polaków”. Zaraz
po nim pisały o tym inne brytyjskie dzienniki: „Daily Mirror”, „Daily Mail” oraz strona internetowa amerykańskiego magazynu „Time” i telewizja BBC. ZDANIA PRAWDZIWE: 1, 3, 4, 7, 8. ćw. 2 1. Kto jest ojcem

sukcesu? 2. Zadanie dla matematyków czy tłumaczenie dla lingwistów? 3. W poszukiwaniu algorytmu,
4. Budowa i zasada działania, 5. Oryginalna Enigma i jej kopia, 6. Współpraca z sojusznikami, 7. Złamanie

kodu a historia świata ćw. 3 złamać zasady, szyfr; zaprosić do współpracy; szukać klucza; odczytać,
otrzymać, przekazywać, ujawnić i przedstawić depeszę, wiadomość, zasady, szyfr, komunikat, tajemnicę,

informacje; zaszyfrować depeszę, wiadomość, zasady, komunikat, tajemnicę, informacje; oszacować
wpływ, informacje. ćw. 5 POZIOMO: 1. sukces, służba, 2. klucz, 3. klawiatura, 4. -, 5. szyfr, 6. -, 7. kryp-

tonim, 8. -, 9. -, 10. wojna, 11. Enigma, Różycki, 12. matematyka, 13. kod, Marian PIONOWO: 1. Henryk, sekret,
2. historia, 3. maszyna, 4. wywiad, 5. kryptolog, 6. -, 7. akronim, 8. film, 9. wiadomość, 10. algorytm, 11. -,

12. zaufanie, 13. Rejewski, 14. Zygalski ćw. 6 1. b, 2. b, 3. a, 4. b ćw. 7 a. „Dzwoniłaś? Będę przed 16. A o co
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biega?”. b. 1. Zapożyczenia, 2. Przemijalność, 3. Kontrkulturowość, 4. Nobilitacja.
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JAN PAWEŁ II – S. 143
ćw. 1 1. d, 2. h, 3. b, 4. a, 5. e, 6. c, 7. F ćw. 2 1. l, 2. m, 3. h, 4. i, 5. d, 6. k, 7. b., 8. c, 9. f, 10. e, 11. j, 12. g
ćw. 3 1. mowy powitalnej, 2. bramkarzem, 3. Najprzystojniejszy, 4. poczucia humoru, 5. 16 października

1978, 6. Żydem, 7. zamachu; 8. Wasza Świątobliwość, 9. plotki, 10. Brazylii ćw. 4 1. wstrząśnięty, 2. usiąść do

stołu, 3. zamruczeć pod nosem, 4. zamach, 5. odruchowo, 6. katecheta, 7. udawać się, 8. obkuty, 9. rozejść
się, 10. lękać się, 11. zaledwie, 12. zawiłe, 13. Stolica Apostolska, 14. facet ćw. 6
przypadek

mianownik

ksiądz

liczba pojedyncza

dopełniacz

ksiądz

księdza

celownik

księdzu

narzędnik

księdzem

wołacz

księże

biernik

miejscownik
ćw. 7

księdza

księdzu

liczba mnoga
księża
księży

książę

liczba pojedyncza
książę

liczba mnoga

księcia

książęta
książąt

księżom

księciu

książętom

księżmi

księciem

książętami

księża

książę

książęta

księży

księżach

księcia

książęta

księciu

książętach

Bezokolicznik

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Nieosobowa forma czasu przeszłego

zapraszać

zapraszany

zapraszano

zapytać

zapakować
usiłować
zacząć

zapytany

zapakowany
usiłowany
zaczęty

zapytano

zapakowano
usiłowano
zaczęto

próbować

próbowany

próbowano

powtarzać

powtarzany

powtarzano

mówić

mówiony

mówiono

ćw. 8 1. dokonano, 2. Opowiadano; zatrzymano, 3. przewieziono, 4. podjęto, 5. operowano, 6. czekano,
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7. Obawiano się, 8. spekulowano; powtarzano, 9. wyjaśniono, 10. wyciągnięto; zastosowano
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ZBIGNIEW RELIGA – S. 152
ćw. 1 1. zakochałem się; 2. transplantacją; 3. serca; 4. uratowały; 5. widziałem; 6. przyjęcie ćw. 2 1. i, o;
2. c, ł; 3. j, r; 4. e, t; 5. k, n; 6. p, w; 7. f, s; 8. b, m; 9. d, u; 10. h, l ćw. 3 1d, 2a, 3c; 1. wyrzucił na zbity pysk;

2. zejść poniżej pewnego poziomu; 3. poprzewracało mu się we łbie ćw. 4 1.i, 2.ł, 3.b, 4.g, 5.k, 6.e, 7.c,

8.h, 9.a, 10.j, 11.m, 12.f, 13.l ćw. 5. zdania prawdziwe: 4, 5, 7, 9, 10 ćw. 6 1.h, 2.a, 3.e, 4.b, 5.d, 6.i, 7.c, 8.g

ćw. 7 jest/powinno być: dobrał/wybrał; wyczerpująca/wymagająca; przekonują/orientują; odprawie/
poprawie; salę halę; wpadł/upadł; wsparcie/poparcie; determinacja/orientacja; biorcy/odbiorcy; wykonuje
pokonuje TRANSKRYPT NAGRANIA 5 listopada 1985 r. to jedna z najważniejszych dat polskiej

transplantologii. W Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu zespół kierowany przez docenta

Zbigniewa Religę przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca. 62-letni pacjent żył po nim dwa
miesiące. Zmarł na sepsę. Kardiochirurg, którego życiowym celem było przeprowadzanie transplantacji

serca, dobrał w tym celu ekipę najlepszych fachowców. Od nich i od siebie wymagał wielkich poświęceń.
Każdego ostrzegał, że chirurgia to fizycznie wyczerpująca specjalność. - Jeśli potrafisz wystać na
jednej nodze w pociągu z Przemyśla do Szczecina, to możesz spróbować - mówił. Młodzi szybko się

przekonują, że nie żartuje. „Każe stać przy kilku zabiegach, czasem 72 godziny z krótkimi przerwami”

- piszą w książce „Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga” Judyta Watoła i Dariusz

Kortko. Jeden z kardiochirurgów próbował kiedyś przekonać Religę, że musi zwolnić się z pracy, bo jego
żona rodzi. Religa zgodził się podobno z największymi oporami, a na odprawie później irytował się:

„My tu mamy pacjenta, pana Gruszkę, który umiera, a Bochenek chce gdzieś jechać”. Nigdy się nie

poddawał. Watoła i Kortko opisali w swojej książce taką sytuację: kiedy na salę operacyjną weszła pielęgniarka, by powiedzieć, że żona operowanego od kilku godzin przez Religę pacjenta zwątpiła i zabrała

już ze szpitala wszystkie jego rzeczy, kardiochirurg wpadł w szał. - To ja jej udowodnię, że ten facet
będzie żył - powiedział i uratował mężczyznę. - Żadnemu pacjentowi nie odpuścił. I nam też - mówi

w książce jeden z członków zespołu kardiochirurga. Religa miał wielkie wsparcie współpracowników, ale

na zewnątrz spotykał się z oporem. Jego plany uruchomienia programu przeszczepów serca spotkały się
z wielkim powątpiewaniem i strachem środowiska medycznego. To sprawiało, że determinacja kardio-

chirurga jeszcze rosła. Lekarze pracujący pod kierunkiem Religi zostali podzieleni na dwa zespoły. Przy
dawcy pracował Marian Zembala, Andrzej Bochenek - przy biorcy. Religa krążył między zespołami, które

łączyły się już przy samej operacji. - Pod względem chirurgicznym pierwszy przeszczep został wykonany
perfekcyjnie. Były problemy z krwawieniem pooperacyjnym, co było wynikiem zaburzeń krzepnięcia -

mówił po latach Bochenek. Po śmierci pierwszego pacjenta z przeszczepionym sercem Zbigniew Religa
podejmował kolejne próby. Czwarty pacjent po transplantacji wyszedł już ze szpitala na własnych nogach.

Dziś przeszczepy serca wykonuje się niemal rutynowo. W sześciu ośrodkach (Zabrze, Warszawa, Kraków,
Poznań i Gdańsk) - co roku przeprowadza się kilkadziesiąt takich transplantacji, w tym roku było ich 78.

wynikiem. 2. Doktorat został obroniony w 1973 roku. 3. kierownictwo Katedry i Kliniki Kardiochirurgii

w Zabrzu zostało objęte przez Religę w 1984 roku. 4. pierwszy w Polsce, zakończony powodzeniem
zabieg przeszczep serca został przeprowadzony 5 listopada 1985 roku przez Zbigniew Religę.

5. trudne zadanie zostało wyznaczone. 6. Dawca został wreszcie znaleziony. 7. Sam zabieg został uznany
za udany. 8. W 1988 roku z jego inicjatywy została założona Pracownia Sztucznego Serca Śląskiej

Akademii Medycznej. 9. W roku 1991 został stworzony prototyp sztucznego serca i zastawki biologicznej.
ćw. 9. 1. włożył w nią dużo serca; 2. bierz sobie do serca; 3. serce jak dzwon; 4. kamień spadł jej z serca;
5. serce jej stanęło; 6. z ręką na sercu; 7. poszedł za głosem serca; 8. lwie serce
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ćw. 8. 1. Młody Zbigniew został przypilnowany przez rodziców, aby zdał egzamin maturalny z dobrym

HENRYK SIENKIEWICZ – S. 161
ćw. 1 1. średniowiecze, 2. odrodzenie/renesans, 3. barok, 4. oświecenie, 5. romantyzm, 6. pozytywizm, 7.
Młoda Polska/modernizm, 8. dwudziestolecie międzywojenne, 9. współczesność ćw. 2 Zdania prawdziwe:

2, 3, 6 TRANSKRYPT Katolicki pisarz o muzułmańskim rodowodzie? Henryk Sienkiewicz urodził się
w 1846 roku w Woli Okrzejskiej niedaleko Lublina – majątku ziemskim należącym do rodziny ze strony

matki. Jednak przodkowie ze strony ojca wywodzili się z litewskich Tatarów, mieszkających na wschodnich
terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów już od XIV w. Tatarzy, którzy stanowili ważną i dobrze zintegrowaną mniejszość, posługiwali się wprawdzie językiem polskim, jednak pozostali wierni swojej religii –

islamowi (byli jedyną muzułmańską grupą mniejszościową, żyjącą przez wieki w Europie). Dopiero w 1755
roku pradziadek Henryka Sienkiewicza – pisarza, który w swym najważniejszym dziele opisuje historię

etniczno-religijnego konfliktu między Polakami, Turkami, Tatarami i Kozakami (Ukraińcami), przeszedł
na chrześcijaństwo. Większość swojego wczesnego dzieciństwa Sienkiewicz spędził na polskiej wsi,
co wyjaśnia jego bardzo dobrą znajomość wiejskiego dialektu, który wykorzystywał w swych dziełach.

To tutaj także rozwinął swoje zainteresowania powieścią historyczną. Mówi się, że niektóre z książek,
które pisarz czytał jako chłopiec, należały do sławnego historyka, a przy tym krewnego Sienkiewicza –
Joachima Lelewela. Dwunastoletni Henryk przeniósł się do Warszawy, gdzie zapisał się do gimnazjum,

a potem studiował. ćw. 3 1. Rzeczpospolita, 2. Rzeczpospolitej / Rzeczypospolitej, 3. Rzeczpospolitą/

Rzecząpospolitą, 4. Rzeczpospolitej/Rzeczypospolitej, 5. Rzeczpospolitej/Rzeczypospolitej,
6. Rzeczpospolitą, 7. Rzeczpospolitą, 8. Rzeczpospolitej/Rzeczypospolitej ćw. 4 1. Podróżował i pisał
reportaże dla polskiej prasy. 2. Trylogia 3. Amerykańskie westerny, Iliada; 4. Liczne tłumaczenia na języki

obce, ogromna liczba sprzedanych egzemplarzy; 5. Ogromna popularność wśród czytelników; powieść

czytały wszystkie klasy społeczne; 6. W starożytności (w starożytnym Rzymie) 7. Np. wojny z Turcją i ze

Szwecją 8. Sienkiewicz przedstawił wizję historii Polski, która bardzo podoba się Polakom. ćw. 5 1. po dziś

dzień, 2. na łamach gazet, 3. piastować stanowisko, 4. doprowadzić (kogo, co?) na skraj zagłady, 5. wzbudzić
(powszechne) zainteresowanie, 6. akcja rozgrywa się, 7. wyrobić sobie nazwisko, 8. trudny do oszacowania

ćw. 6 1. na łamach gazet, 2. trudna do oszacowania, 3. Po dziś dzień, 4. wyrobił sobie nazwisko, 5. piastował
stanowisko, 6. Akcja (powieści) rozgrywa się, 7. wzbudzały powszechne zainteresowanie, 8. doprowadziły
(Polskę) na skraj zagłady ćw. 7 Typy powieści ukryte w diagramie: POZIOMO: obyczajowa, kryminalna,

przygodowa, fantastyczna, sensacyjna, psychologiczna, podróżnicza, biograficzna PIONOWO: histo-

ryczna, romans ćw. 8a 1. powieść kryminalna, 2. psychologiczna, 3. romans (obyczajowa), 4. powieść
obyczajowa, 5. biograficzna, 6. przygodowa (podróżnicza), ćw. 9. Przykładowe odpowiedzi: 1. powieść

kryminalna – tematem jest najczęściej zbrodnia lub inne przestępstwo i dochodzenie do tego, kto jest

jego sprawcą 2. powieść psychologiczna – zawiera pogłębioną charakterystykę psychologiczną bohaterów; porusza problemy ludzkiej psychiki 3. romans – przedstawia najczęściej historie zakochanych
KLUCZ

4. powieść obyczajowa – realistyczne przedstawia relacje społeczno-obyczajowe 5. powieść biograficzna
– tematem jest życie jakiejś autentycznej osoby (zwykle sławnej) 6. powieść przygodowa – akcja rozgrywa
się często w egzotycznych krajach; bohaterowie przeżywają liczne przygody
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WITOLD GOMBROWICZ – S. 170

ćw. 1 1. pierwsze utwory, 2. okres argentyński, 3. powrót do europy, 4. styl Gombrowicza, 5. popularność
prozy Gombrowicza ćw. 2 1. Gombrowicz miał wykształcenie prawnicze. Zdobył je na Uniwersytecie

Warszawskim.; 2. Była to Iwona Księżniczka Burgunda, opublikowana w 1938 roku. 3. Gombrowicz
próbował pisać, przetłumaczył Ferdydurke na język hiszpański i zajmował się sprzedażą dewocjonaliów.;

4. Mieszkał przez krótki czas w Berlinie, później w opactwie pod Paryżem, a następnie przeprowadził się
do Vence koło Nicei, gdzie spędził resztę życia.; 5. Ponieważ jego cechy charakterystyczne to specyficzny

język (bogaty w neologizmy), gra z tradycją literacką, sposób konstruowania tekstu, dyskusja z romantyzmem i filozofia. ćw. 3 1.c, 2.f, 3.e, 4.a, 5.b ćw. 4a a. przedstawiających, polegających, kierujących;

b. uznany, używanych, przetłumaczony, wystawiane, opublikowany; c. zdobywając, ciesząc, zajmując,

mieszkając ćw. 5 1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a ćw. 7 1. Nie było książek Miłosza, była książka Ferdydurke i Bakakaj.;

2. Antykwariusz uważał, że nie należy go czytać, bo to autor szyderczy i ironista, a Polakom potrzebna
jest inna lektura.; 3. A. Zagajewski czytał go, kiedy był bardzo młody, teraz często do niego wraca.;
4. Gombrowicz był dla Polaków moralistą, krytykującym wspólnotę, ironicznym, szyderczym nauczy-

cielem i pomógł odkryć bezmyślność narodową, automatyzmy narodowe.; 5. Gombrowicz wyśmiał,
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wyszydził pisanie wierszy, uważał, że jest to sztuczne i nikt tego nie czyta.
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CZESŁAW MIŁOSZ – S. 177
ćw. 1 1. d, Horacy, Gałczyński i urzędnik Miłosz; 2. f, Pianista i radzieccy spadochroniarze; 3. c, Poeta
je schaboszczaka; 4. a, We fraku do McDonalda; 5. e, Szczęście - mrożona wódka i śledź w śmietanie

ćw. 2. 1.g, 2.i, 3.d, 4.k, 5.a, 6.c, 7.h, 8.f, 9.b, 10.j ćw. 3 1. przepełniające; 2. wywołujących; 3. zostawiając;

4. poświęcając; 5. dedykowanego; 6. rozpięte; 7. Określany; 8. uznawany; 9. dręczące; 10. przewyższającego

ćw. 4 Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, // Rybak naprawia błyszczącą sieć. // Skaczą w morzu wesołe
delfiny, // Młode wróble czepiają się rynny // I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. // W dzień końca
świata // Kobiety idą polem pod parasolkami, // Pijak zasypia na brzegu trawnika, // Nawołują na ulicy

sprzedawcy warzywa // I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, // Dźwięk skrzypiec w powietrzu
trwa // I noc gwiaździstą odmyka. // A którzy czekali błyskawic i gromów, // Są zawiedzeni. // A którzy
czekali znaków i archanielskich trąb, // Nie wierzą, że staje się już. // Dopóki słońce i księżyc są w górze, //

Dopóki trzmiel nawiedza różę, // Dopóki dzieci różowe się rodzą, // Nikt nie wierzy, że staje się już. // Tylko
siwy staruszek, który byłby prorokiem, // Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, // Powiada przewią-

zując pomidory: // Innego końca świata nie będzie, // Innego końca świata nie będzie. ćw. 6. 1. drażnić;
2. poczuć; 3. bieg; 4. szanować; 5. pływać; 6. duże ćw. 7 1.e, 2.g, 3.c, 4.a, 5.h, 6.d, 7.j, 8.f, 9.i ćw. 8 1. moralizatorstwo; 2. dialogowość; 3. autotematyczność; 4. fabularyzacja poezji; 5. intelektualizm; 6. katastrofizm;
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7. odwołania do znaków i symboli kultury ćw. 9 1. nadzieja; 2. miłość; 3. wiara
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JÓZEF PIŁSUDSKI – S. 188
ćw. 1. a.9, b.2, c.5, d.1, e.7, f.3, g.8, h.6, i.4 ćw. 2a Urodziłem się na wsi, w szlacheckiej rodzinie, której

członkowie, zarówno z tytułu starożytności pochodzenia, jak i dzięki obszarowi posiadanej ziemi, należeli
do rzędu tych, co niegdyś byli nazywani bene nati et possesionati. Jako possesionatus, nie zaznałem
długo żadnej troski o materialne rzeczy i otoczony byłem w dzieciństwie pewnym komfortem. A że

rodzeństwo moje było liczne i rodzice względem nas byli bardzo łagodni i serdeczni, mógłbym nazwać
swe dzieciństwo - sielskim, anielskim. Mógłbym - gdyby nie zgrzyt jeden, zgrzyt, który sępił czoło ojca,
wyciskał łzę z oczu matki i głęboko się wrażał w mózgi dziecięce. Tym zgrzytem było świeże wspomnienie

o klęsce narodowej 1863 roku (urodziłem się w 1867 roku). Matka, nieprzejednana patriotka, nie starała
się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodów z powodu upadku powstania, owszem, wychowywała
nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. ćw. 2b 1. gospodarzyli;
2. samodzielności; 3. katorgą; 4. gniotła; 5. poniżających; 6. szanować; 7. więzienia; 8. śnie ćw. 3 1.h, 2.j, 3.a,
4.i, 5.b, 6.e, 7.l, 8.f, 9.g, 10.c, 11.ł, 12.k ćw. 4 1. Magia komendanta; 2. Mit bohatera; 3. Wspomnienia świadków;
4. Zapisane w dźwięku ćw. 7 wolny - wolność; rasista – rasizm; sprawiedliwy – sprawiedliwość; pokorny –

pokora; zwyciężyć – zwycięstwo; braterski – braterstwo; szalony – szaleństwo; uległy – uległość; uparty – upór;

gaduła – gadulstwo; wierzyć – wiara; socjalista – socjalizm; bohater – bohaterstwo; solidarny - solidarność

ćw. 8. 1. komunizmu; 2. lojalność; 3. ambicję; 4. niechlujstwu; 5. tolerancji; 6. niepodległość; 7. uporu; 8.
wierność ćw. 9. 1. straceńców; 2. ofiarny; 3. gromada; 4. rzuciliśmy; 5. cierpienia; 6. wędrówki; 7. wierząc;
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8. wódz
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JAN CZOCHRALSKI – S. 196
ćw. 1 1. aby syn ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni 2. słabych/złych ocen 3. wróci do Kcyni,
gdy będzie sławny 4. otrzymywania monokryształów 5. ojcem elektroniki 6. elektroniki 7. w czasopismach naukowych z fizyki i chemii 8. braku świadomości kim był twórca metody CZ TRANSKRYPCJA

NAGRANIA Bez jego wynalazku nie byłoby smartfonów, laptopów i całej współczesnej elektroniki.

Telefony komórkowe, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, przenośnie konsole do
gier i inne urządzenia elektroniczne działają w oparciu o monokryształy, produkowane metodą opra-

cowaną przez Czochralskiego. Technologia wytwarzania monokryształów początkowo była tylko ciekawostką. Dziś jej twórca Jan Czochralski - w ojczyźnie mało znany - jest najczęściej cytowanym polskim

uczonym. Jan Czochralski urodził się 23 X 1885 r. w Kcyni (niedaleko Bydgoszczy). Zgodnie z wolą ojca
ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, ale nie mogąc pogodzić się z nie najlepszymi ocenami, nie

odebrał świadectwa maturalnego. Brak tego dokumentu zamknął mu drogę do dalszej kariery nauczycielskiej i naukowej. Wyjechał więc, by dalej samemu uczyć się ulubionej chemii. Rodzicom obiecał, że

powróci do Kcyni dopiero, jak będzie sławny! Słowa dotrzymał. Jan Czochralski jest pomysłodawcą słynnej

na całym świecie metody otrzymywania monokryształów. Uważa się powszechnie, że bez tej metody
nie byłoby dziś elektroniki półprzewodnikowej, dzisiejszej technologii i techniki, a nasze życie wyglą-

dałoby zupełnie inaczej. Dziś na świecie codziennie otrzymuje się kilkadziesiąt ton monokryształów

hodowanych metodą Czochralskiego, większość wykorzystuje przemysł półprzewodnikowy. Trudno więc
się dziwić, że niektórzy nazywają Jana Czochralskiego „ojcem elektroniki”. Codziennie w czasopismach
naukowych z fizyki i chemii pojawia się też jego nazwisko w wersji pełnej lub skróconej do powszechnie
znanego skrótu: CZ. I choć dziś już prawie nikt nie cytuje jego prac oryginalnych, to nazwisko weszło

do powszechnego użytku. O takiej popularności marzy wielu uczonych. Z czasem doszło do zaskakującego „oddzielenia” nazwiska od osoby. Cały świat rozpoczął stosowanie metody nazwanej imieniem

Czochralskiego przy prawie zupełnym braku świadomości kim był twórca metody. ćw. 2 A. W Berlinie:
1. doświadczenie, 2. objęcia, 3. uprawnień, 4. wykłady, 5. poświęconą, 6. pasją, 7. stroniąc, 8. znaczące.
B. Metoda Czochralskiego: 1. rozgłos, 2. imieniem, 3. przypadkowo, 4. zanurzył, 5. dokonane, 6. Zastosowanie,
7. nadało, 8. konkurować. TRANSKRYPCJA NAGRANIA a. W Berlinie W tamtych czasach najbliższym
miastem akademickim był Berlin. Jan Czochralski znalazł się tam pod koniec 1904 roku i rozpoczął pracę

w aptece. Tu zdobywał doświadczenie chemika, aptekarza, materiałoznawcy i uczonego. Następnie trafił

do koncernu Allgemeine Elektrizitaets-Gesellschaft (AEG). Dwa lata spędzone w laboratoriach badawczych

tego koncernu przygotowały go do objęcia funkcji kierownika laboratorium badania stali i żelaza. Zajmował
się określaniem jakości i czystości metali, stopów i półproduktów. Mimo formalnego braku uprawnień do
nauki (nie miał przecież świadectwa maturalnego), uczęszczał na wykłady chemii specjalnej na Politechnice

w Charlottenburgu pod Berlinem. Około 1910 r. otrzymał tytuł zawodowy inżyniera chemika. W latach
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1911 – 1914 był asystentem W. von Moellendorffa, z którym opublikował swoją pierwszą pracę poświęconą

krystalografii metali. Głównym zadaniem młodego Czochralskiego było wprowadzenie aluminium do elektroniki. Metale i metalografia stały się odtąd pasją Czochralskiego. Publikował kolejne prace nie stroniąc od

tematów trudnych i nowych. Jego osiągnięcia były znaczące i wyznaczały nowe drogi w nauce i technologii.

b. Metoda Czochralskiego Największy rozgłos przyniosła Janowi Czochralskiemu metoda nazwana później

jego imieniem. Czochralski opracował ją w roku 1916 i sam nazwał metodą pomiaru szybkości krystalizacji

metali. Zaczęło się przypadkowo. Któregoś wieczoru Czochralski odstawił tygiel ze stopioną cyną i powrócił

do pisania notatek z prowadzonych badań nad krystalizacją. W pewnej chwili zamyślony zanurzył pióro
w tyglu zamiast w kałamarzu. Szybko wyciągnął je – zauważył, że z końca stalówki zwisała cienka nić zestalonego metalu. Odkrycie zostało dokonane! Później Czochralski sprawdził, że otrzymany drucik jest mono-

kryształem. Zastosowanie tej właśnie metody umożliwiło przemysłową produkcję tranzystorów i w efekcie
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doprowadziło do rewolucji elektronicznej. To nadało światowy rozgłos metodzie Czochralskiego. Do dziś
żadna z innych, nowszych metod hodowli monokryształów nie może konkurować wielością zastosowań

z metodą Czochralskiego. ćw. 3 1-6-9-10-3-5-7-4-2-8-11 TRANSKRYPCJA NAGRANIA We Frankfurcie
nad Menem. W 1917 roku udało się wreszcie Czochralskiemu przekonać władze koncernu Metallbank und

Metallurgische Gesellschaft A.G. do propozycji utworzenia wielkiego, jak na owe czasy, laboratorium metaloznawczego, łączącego badania naukowe i próby warsztatowe. Przeniósł się więc do Frankfurtu nad Menem

i w wieku 32 lat został twórcą i kierownikiem jednego z najlepiej wyposażonych laboratoriów przemysłowych
w Niemczech. Tu powstało wiele cennych prac naukowych i patentów. Do najgłośniejszego z opatentowanych materiałów należał bezcynowy stop dla kolejnictwa, zwany metalem B. Patent z 1924 r. zakupiony został przez największe gospodarczo państwa świata, w tym USA, Francję i Anglię. Dzięki metalowi B

można było zwiększyć prędkość pociągów i w znacznym stopniu rozwinąć kolejnictwo. Wynalazek przyniósł

autorowi rozgłos i fortunę (ostatnie rozliczenia licencyjne pochodzą z roku 1948!). Polskim uczonym zainteresował się Henry Ford, założyciel słynnego koncernu samochodowego. Zaprosił Czochralskiego do zwiedzenia swoich fabryk i zaproponował objęcie stanowiska dyrektora w nowopowstałej fabryce. Mimo kuszącej

oferty Czochralski odmówił. Prace Czochralskiego nie ograniczały się do zastosowań przemysłowych. Wiele
prac objętych było jednak tajemnicą służbową lub wojskową (także później w Polsce) i zapewne nigdy

nie zostało opublikowanych. Wiadomo, że tylko w okresie pracy we Frankfurcie Czochralski był autorem
raportów liczących ponad 2000 stron tekstu! ćw. 4 1. Ponownie w Polsce, 2. Działalność charytatywna,

3. Powrót do domu rodzinnego, 4. Dramat wojenny, 5. Zarzut szpiegostwa ćw. 5 1. eksperyment, 2. krzem,
3. reakcja, 4. elektronika, 5. metalurgia, 6. stop, 7. ondulacja ćw. 6 aluminium - AK, miedź - SN, cyna - CU,

żelazo - FE, krzem - SI, tlen - O, węgiel - C, wodór - H, złoto - AU, srebro - AG, siarka S ćw. 7 a. Dolina
Krzemowa; b. dzięki odkryciu metody możliwy był rozwój technologii opartych na krzemie ćw. 8 b 1. al.

2. AL 3. ds. 4. dr 5. godz. 6. itd. 7. itp. 8. kg 9. SI 10. lic. 11. l 12. mjr 13. m 14. mies. 15. ob. 16. os. 17. pl. 18. por. 19. prof.
20. FE ćw. 9b 1. ten, 2. ten, 3. ten, 4. ten, 5. to, 6. ten, 7. ta, 8. to, 9. to, 10. ten ćw. 9d 1. UJ-otu, 2. Cepelii, 3. PZU,

KLUCZ

4. PKO, 5. ZUS-u, 6. NCK, 7. NCK-u, 8. KOR-owi.
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LECH WAŁĘSA– S. 205
ćw. 1a 1. Władysław Stanisław Reymont – literatura 1924, 2. Lech Wałęsa – nagroda – pokojowa 1983, 3. Maria

Curie-Skłodowska - fizyka 1903 i chemia 1911, 4. Henryk Sienkiewicz – literatura 1905, 5. Czesław Miłosz – literatura 1980 ćw. 2a 1. c, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. a ćw. 2b 1. Nagroda Nobla podniosła na duchu

członków ruchu „Solidarność”, przywróciła nadzieję, pomogła odnieść sukces w walce z władzami PRL.

2. Obawiał się, że władze mogą zakazać mu powrotu do kraju. 3. Za działania na rzecz wolności i demokracji
w Polsce. 4. Były zaniepokojone; próbowano pomniejszać zasługi Wałęsy i rangę nagrody. 5. Komuniści
obawiali się dłuższego pobytu Wałęsy za granicą i skutków jakie to mogło mieć dla jego pozycji w świecie

i w kraju. 6. Przekazał na fundusz rozwoju rolnictwa indywidualnego. ćw. 3 Przykładowe rozwiązanie:

1. „Lech Wałęsa w rozmowie z PAP powiedział, że nie miał wątpliwości, że Nobel należał się im za klasyczną
i piękną walkę. Mówił, że w tamtym czasie Solidarność traciła siłę działania. Okręt Solidarności zatrzymywał się. Masę ludzi wyrzucono za granicę, wielu ludzi się załamało. Nagroda Nobla dmuchnęła wiatr

w żagle tego okrętu. On i inni członkowie ruchu Solidarność poczuli, że ktoś o nich pamięta, że było warto.
Stanowczo podkreślił, że nie da się zmierzyć znaczenia tego Nobla i dodał, że bez niego nie wyobraża
sobie końcowego zwycięstwa.” ćw. 5a 1. h, 2. c, 3. l, 4. e, 5. i, 6. d, 7. k, 8. ł, 9. a, 10. g ćw. 5c Przykładowe

odpowiedzi: 1. Z władzami komunistycznymi. 2. O możliwość zrzeszania się w niezależnych związkach zawo-

dowych, o prawo do strajków, o poprawę warunków pracy i życia, o prawa człowieka, demokrację i pluralizm
poglądów. 3. Pokojowymi, bez przemocy. 4. Początkowo krytyczne; świat nie rozumiał dążeń Polaków występujących przeciw władzom PRL. 5. Utworzenie wolnych, niezależnych związków zawodowych; demokratyzacja państwa; poprawa warunków zatrudnienia i życia w PRL; powolne przemiany polityczne i społeczne.
ćw. 6 PIONOWO: 1. wtrącić, 2. szwank, 3. obywatel, 4. zaszczyt, 6. związek, 7. piastować, 8. ostoja POZIOMO:

5. płot, 9. stocznia, 10. elektryk, 11. zacny, 12. wrota ćw. 7b Postulaty polityczne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Postulaty
socjalne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ćw. 10 0. Mamy wreszcie niezależne samorządne
związki zawodowe. 1. 1968 2. Mieszkaniowe (małe mieszkanie). 3. „Nigdy” nie ma go w domu. 4. Chodzi do

kościoła. 5. W jednostce, w człowieku jest duży bałagan; brak porządku wewnętrznego. 6. Chwali go, jest
bardzo rozsądny. 7. Rzadko przygotowuje się do przemówień, mówi „z głowy”. 8. Zupę grochową, wątróbkę
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wieprzową. 9. Na wygląd pani Danuty. 10. Magda
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