
 

 

 

WIELKIE ODLICZANIE 

 
 

ODPOWIEDZI DO DNIA 40: 

Zadanie 1.  

 

Poprawna odpowiedź 

FP 

 

Wyjaśnienia 

W didaskaliach poprzedzających pierwszą wypowiedź Chóru czytamy, że akcja rozgrywa 

się w kaplicy wieczorem. Następnie informację tę potwierdza Guślarz, mówiąc do 

zgromadzonych: Zamknijcie drzwi od kaplicy oraz W oknach zawieście całuny. / Niech 

księżyca jasność blada / Szczelinami tu nie wpada. Z tych informacji można 

wywnioskować, że akcja II części Dziadów rozgrywa się w jednym miejscu i rozpoczyna się 

wieczorem, gdy świeci księżyc. 

Po wizycie duchów z trzech kategorii, a przed pojawieniem się widma kochanka, Guślarz 

mówi: Czas odemknąć drzwi kaplicy / Zapalcie lampy i świécy / Przeszła północ, kogut 

pieje / Skończona straszna ofiara. Fragment ten świadczy, że akcja II części Dziadów 

rozgrywa się w ciągu jednej nocy. 

 

 

 Zadanie 2.  

 

Poprawna odpowiedź 

BD 

 

Wyjaśnienia 

Cechą wyróżniającą utwory epickie jest obecność w nich osoby opowiadającej zdarzenia, 

czyli narratora. Cechą właściwą dla utworów dramatycznych są bezpośrednie wypowiedzi 

bohaterów oraz występowanie didaskaliów, czyli tekstu pobocznego, z którego 



 

 

dowiadujemy się, jak akcja powinna być przedstawiona na scenie. W II części  Dziadów 

nie ma narratora,   a utwór składa się z dialogów i monologów. Utwór jest zatem 

dramatem. 
 

 

 Zadanie 3.  
 

8.1. Przykładowa odpowiedź 

Zdanie wypowiedziane przez Widmo: Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic 

nie pomoże uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność życia we wspólnocie. Zły pan 

zgrzeszył bezdusznością i okrucieństwem wobec bliźnich, łamiąc w ten sposób zasady 

współdziałania,  i dlatego nie może liczyć na pomoc ze strony innych. 

 

8.2. Przykładowa odpowiedź 

Tytuł: Pan Tadeusz 

Uzasadnienie: Jacek Soplica w gniewie zabił Stolnika, ożenił się z przypadkową kobietą, 

która nie była z nim szczęśliwa. Zmienił jednak swoje postępowanie – zaczął służyć 

ojczyźnie (przygotowywał powstanie na Litwie), kiedyś pyszny teraz przybrał mnisi habit 

i stał się pokorny, wychowywał Zosię (córkę Ewy) i opiekował się Tadeuszem (swoim 

synem, o którego wcześniej nie dbał). 
 


