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Mary poznaje Colina
Frances Hodgson Burnett ◆ Tajemniczy ogród (fragmenty)

Mary obudził w nocy odgłos ciężkich kropli deszczu siekącego w szyby. Lało jak z cebra, a wicher
wył i zawodził po kątach i kominach wielkiego, pustego domu. Mary […] leżała przeszło godzinę,
przewracając się z boku na bok, gdy naraz usłyszała coś takiego, że usiadła nagle na łóżku i głowę
zwróciła ku drzwiom, nasłuchując. Słuchała i słuchała.
– Teraz to na pewno nie wiatr – rzekła do siebie szeptem. – Nie, to nie wiatr. To zupełnie
co innego. To znowu ten płacz, który słyszałam już kiedyś.
Drzwi od jej pokoju otwarte były na korytarz, z którego dochodził oddalony, słaby płacz rozzłoszczonego dziecka. Nasłuchiwała kilka minut i z każdą chwilą nabierała większej pewności.
Czuła, że powinna zbadać, co to jest. […]
Wzięła świecę stojącą przy łóżku i cicho wyszła z pokoju. Korytarz był długi i ciemny, lecz
Mary zbyt była podniecona, by na to zwracać uwagę. […] Oddalony płacz trwał i wskazywał jej
drogę. […] Zatrzymała się i popatrzyła. Tak, to tutaj. […] Znalazła drzwi zasłonięte dywanem.
[…] Otworzyła je i znalazła się w pokoju.
Był to pokój obszerny, z pięknym, staroświeckim umeblowaniem. Słaby ogień tlił się na kominku, nocna lampka paliła się przy rzeźbionym łożu wspartym na czterech kolumienkach
i nakrytym brokatelą1; na łożu leżał chłopczyk wstrząsany płaczem. Mary nie wiedziała, czy to
była jawa, czy też może zasnęła i śni jakiś dziwny sen.
Chłopczyk miał ostrą, drobną twarzyczkę koloru kości słoniowej, a oczy jego zdawały się zbyt
duże w tej twarzy. Gęste włosy w lokach opadały mu na czoło, co czyniło jego twarzyczkę jeszcze
drobniejszą. Wyglądał jak chory, ale płakał ze złości, a nie z cierpienia.
Mary stała przy drzwiach ze świecą w ręku, bojąc się odetchnąć. Potem przeszła przez pokój,
a gdy się zbliżyła, światło zwróciło uwagę chłopca, który odwrócił się w jej stronę i patrzał na nią
szeroko otwartymi, szarymi oczyma, które w tej chwili wydawały się olbrzymie.
– Kto ty jesteś? – zapytał wreszcie szeptem, trochę przelękniony. – Może duch?
– Nie – odparła Mary również szeptem i również trochę przestraszona. – Ale czy ty nie jesteś
duchem?
Chłopiec nie odrywał od niej wzroku. Mary musiała zauważyć, jakie dziwne były jego oczy.
Miały kolor szarego agatu, a wydawały się takie wielkie, gdyż ocieniały je długie i ciemne rzęsy.
– Nie – odparł po chwili wyczekiwania. – Jestem […] Colin Craven. A kto ty jesteś?
– Jestem Mary Lennox. Pan Craven jest moim wujem.
– A moim ojcem – rzekł chłopiec.
– Twoim ojcem! – wyjąkała znów Mary. – Nikt mi nie mówił, że wuj ma syna! Czemu mi
nie powiedzieli? […]
– Bobym się bał, że zechcesz do mnie przyjść. Ja nie lubię oglądać ludzi i rozmawiać z nimi.
– Ale dlaczego? – znów zapytała Mary, coraz bardziej zdziwiona.
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brokatela – gruba, wzorzysta tkanina dekoracyjna.

– Bo jestem zawsze taki jak teraz. Chory i muszę leżeć w łóżku. Ojciec też nie pozwala, żeby
do mnie mówiono. I służbie rozpowiadać o mnie nie wolno. Jeśli wyżyję, to będę garbaty, ale ja
pewnie umrę. Ojciec nie może znieść myśli, że będę taki sam jak on.
– Boże! Cóż to za dziwny dom! – zawołała Mary. […] – Wszystko jest tu otoczone tajemnicą.
Pozamykane pokoje, pozamykane ogrody, a teraz znów ty! […] Czy ojciec twój przychodzi cię
odwiedzać? […]
– Czasami. Najczęściej, gdy śpię. Ojciec nie pragnie mnie widzieć. […] Matka moja umarła,
gdym się urodził, więc ojciec odczuwa ból, gdy na mnie patrzy. On myśli, że o tym nie wiem, ale
słyszałem, jak ludzie mówili między sobą. Ojciec mnie nienawidzi. […]
– Czy ty zawsze tu mieszkałeś?
– Prawie zawsze. Czasem wywozili mnie do różnych miejscowości nad morze, ale nie chcę
tam jeździć, bo tam wszyscy się na mnie gapią. Zwykle nosiłem taki żelazny gorset2, żebym się
prosto trzymał, ale przyjechał do mnie pewien wielki doktor z Londynu i powiedział, że to nie
ma sensu. Kazał mi zdjąć ten gorset i dużo przebywać na świeżym powietrzu. Nie znoszę jednak
świeżego powietrza i nie pragnę wcale wychodzić na dwór. […]
Mary postawiła swą świecę na stoliku przy łóżku, sama zaś rozsiadła się wygodnie na miękkim fotelu. […]
Prosił ją, by mu opowiadała dużo o Indiach i o swej podróży przez ocean. Dziewczynka zauważyła, że Colin z powodu swego kalectwa nie słyszał o wielu zabawach i grach znanych innym
dzieciom. Jedna z jego opiekunek nauczyła go czytać, gdy był jeszcze bardzo mały; teraz ciągle
czytał i oglądał obrazki w pięknych książkach.
Choć ojciec rzadko widywał Colina, przysyłał mu jednakże mnóstwo ślicznych rzeczy do zabawy. Chłopca wszakże nic zdawało się nie bawić. Mógł mieć zawsze wszystko, czego dusza
zapragnie, i nie kazano mu nigdy robić nic, co by się z wolą jego nie zgadzało.
– Każdy musi spełniać to, co mnie się podoba – rzekł obojętnie. – Gniew mi bowiem bardzo
szkodzi. Nikt nie sądzi, bym mógł długo żyć. […] Ile masz lat? […]
– Dziesięć, i ty tak samo – odparła Mary, zapominając się na chwilę.
– Skąd wiesz? – spytał zdziwiony.
– Bo jak się urodziłeś, furtka do ogrodu została zamknięta, a klucz zakopany w ziemię. I przez
te dziesięć lat ogród był zamknięty.
Colin uniósł się nieco, opierając się na łokciu.
– Jaka furtka od ogrodu została zamknięta? Kto ją zamknął? Gdzie zakopali klucz? – zawołał
zaciekawiony ogromnie. […]
Colin miał usposobienie zbyt podobne do Mary. […] Stawiał jedno pytanie po drugim. Gdzie
ten ogród jest? Czy nigdy nie starała się odszukać furtki? Czy nie pytała ogrodników?
– Cóż, kiedy o tym nie chcą mówić – odpowiedziała Mary. – Myślę, że im zakazano udzielać
odpowiedzi.
– Ja im każę odpowiadać – rzekł Colin. […]
Mary nie zdawała sobie sprawy z tego, że sama była rozkapryszonym dzieckiem, lecz widziała
aż nadto jasno, co za sobek był z tego dziwnego, tajemniczego chłopca. Zdawało mu się, że cały
świat został stworzony tylko dla niego.
Przeł. Jadwiga Włodarkiewicz

2

gorset – tu: aparat służący do usztywnienia kręgosłupa.
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3. Mary poznaje Colina ◆ Frances Hodgson Burnett ◆ Tajemniczy ogród
Պ,-7-mb;ƐĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
O wydarzeniach przedstawionych w poznanym fragmencie Tajemniczego ogrodu opowiada
A. narrator.
C. Mary.
B. Colin Craven.
D. autor utworu.
Պ,-7-mb;ƑĺՊ (0–2 p.)

Napisz w trzech, czterech zdaniach o przebiegu wydarzeń w poznanym fragmencie utworu.

Պ,-7-mb;ƒĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Korytarz, którym szła Mary, aby dowiedzieć się, skąd dochodzi płacz, był
A. krótki i wąski.
C. krótki i szeroki.
B. długi i kręty.
D. długi i ciemny.
Պ,-7-mb;ƓĺՊ (0–2 p.)

Zapisz informacje na temat miejsca i czasu wydarzeń w poznanym fragmencie utworu.
Czas wydarzeń:
Miejsce wydarzeń:
Պ,-7-mb;ƔĺՊ (0–1 p.)

Który plan został zapisany zgodnie z przebiegiem wydarzeń przedstawionym w tekście?
Wstaw znak „x” w kratce przy odpowiednim planie.
1. Bezsenność Mary.
1. Wędrówka korytarzem.
2. Opuszczenie pokoju.
2. Tajemniczy płacz.
3. Tajemniczy płacz.
3. Bezsenność Mary.
4. Wędrówka korytarzem.
4. Opuszczenie pokoju.
5. Spotkanie chłopca.
5. Spotkanie chłopca.
6. Rozmowa Mary z Colinem.
6. Rozmowa Mary z Colinem.
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1. Tajemniczy płacz.
2. Bezsenność Mary.
3. Opuszczenie pokoju.
4. Wędrówka korytarzem.
5. Spotkanie chłopca.
6. Rozmowa Mary z Colinem.

1. Bezsenność Mary.
2. Tajemniczy płacz.
3. Opuszczenie pokoju.
4. Wędrówka korytarzem.
5. Spotkanie chłopca.
6. Rozmowa Mary z Colinem.

Պ,-7-mb;ѵĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mary
A. była starsza od Colina.
C. miała dziewięć lat.
B. była młodsza od Colina.
D. miała dziesięć lat.
Պ,-7-mb;ƕĺՊ (0–4 p.)

Wstaw znak „x” w kratkach obok informacji, które są zgodne z opisem Colina zamieszczonym w tekście.
gęste włosy w lokach zasłaniające oczy
dziwne, duże oczy w kolorze szarego agatu
kręcone, gęste włosy opadające na czoło
wielkie, dziwne oczy w kolorze czarnego agatu
ostra, drobna twarz koloru kości słoniowej
nad oczami ciemne, długie rzęsy
Պ,-7-mb;ѶĺՊ (0–4 p.)

Jak wyglądał pokój Colina? Zapisz cztery informacje na podstawie tekstu.
–
–
–
–
Պ,-7-mb;ƖĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Lekarz z Londynu
A. zalecił Colinowi jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu.
B. domagał się, aby chłopiec bez przerwy nosił żelazny gorset.
C. polecił, aby chłopiec bez potrzeby nie opuszczał swojego pokoju.
D. nakazał, aby Colin unikał kontaktów z nieznajomymi osobami.

21

3. Mary poznaje Colina ◆ Frances Hodgson Burnett ◆ Tajemniczy ogród
Պ,-7-mb;ƐƏĺՊ (0–4 p.)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe (zgodne
z tekstem), albo F – jeśli jest fałszywe (niezgodne z tekstem).
Pan Craven był ojcem Colina i wujem Mary Lennox.

P

F

Mary stanęła przed drzwiami, które były zasłonięte wzorzystą brokatelą.

P

F

Z korytarza dochodził do uszu Mary słaby śmiech rozradowanego dziecka.

P

F

W nocy mocno padało, a wiatr zawodził po kątach wielkiego domu.

P

F

Պ,-7-mb;ƐƐĺՊ (0–3 p.)

Wypisz z tekstu trzy zdania, w których jest mowa o przeżyciach Mary. W każdym zdaniu
podkreśl wyraz nazywający uczucia lub odczucia.
1. zdanie:

2. zdanie:

3. zdanie:

Պ,-7-mb;ƐƑĺՊ (0–4 p.)

Na podstawie tekstu uzupełnij poniższe zdania właściwymi wyrazami w odpowiedniej
formie.
oraz o podróży

Mary opowiedziała Colinowi o swoim pobycie w

statkiem przez ocean. Chłopiec rzadko opuszczał pokój, dlatego nie znał wielu dziecięcych
i zabaw. Jedna z

nauczyła go czytać. Wol-

ny czas spędzał więc najczęściej na czytaniu książek i oglądaniu zamieszczonych w nich
.
Պ,-7-mb;ƐƒĺՊ (0–1 p.)

Dlaczego pan Craven odczuwał ból, gdy patrzył na syna? Zaznacz P (prawda) przy poprawnej odpowiedzi.
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1.

Pan Craven był przekonany, że Colin przyczynił się do śmierci swojej matki.

P

2.

Pan Craven obwiniał się o to, że nie może ulżyć Colinowi w cierpieniu.

P

3.

Podobieństwo Colina do matki przypominało panu Cravenowi o zmarłej żonie.

P

Պ,-7-mb;ƐƓĺՊ (0–1 p.)

Odpowiedz na pytanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Które zdanie jest prawdziwe (zgodne z tekstem)?
A. Drzwi prowadzące do pokoju Colina były zasłonięte brokatelą.
B. Drzwi do pokoju Mary były zamknięte, aby dziewczynka nie słyszała odgłosów dochodzących z korytarza.
C. Drzwi prowadzące do pokoju Colina były zasłonięte dywanem.
D. Przed wyjściem z pokoju Mary delikatnie otworzyła drzwi, aby nie zrobić hałasu.

Պ,-7-mb;ƐƔĺՊ (0–1 p.)

„Mary nie zdawała sobie sprawy z tego, że sama była rozkapryszonym dzieckiem, lecz widziała aż nadto jasno, co za sobek był z tego dziwnego, tajemniczego chłopca”.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Sobek (samolub) to osoba, która
A. troszczy się o innych.
B. chętnie pomaga innym.
C. myśli tylko o sobie.
D. chce być użyteczna.

Պ,-7-mb;ƐѵĺՊ (0–1 p.)

Odpowiedz na pytanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Które zdanie jest dokładnym przytoczeniem fragmentu tekstu?
A. Był to mały pokój, z pięknym, staroświeckim umeblowaniem.
B. Był to pokój obszerny, z pięknym, staroświeckim umeblowaniem.
C. Był to pokój obszerny, z pięknym, nowoczesnym umeblowaniem.
D. Był to obszerny pokój, z brzydkim, staroświeckim umeblowaniem.

Պ,-7-mb;ƐƕĺՊ (0–1 p.)

„Mary obudził w nocy odgłos ciężkich kropli deszczu siekącego w szyby. Lało jak z cebra […]”.
Postaw znak „x” w kratce pod zdjęciem przedstawiającym ceber.
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3. Mary poznaje Colina ◆ Frances Hodgson Burnett ◆ Tajemniczy ogród
Պ,-7-mb;ƐѶĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zamieszczone poniżej zdjęcie ma związek z
A. drugim akapitem tekstu.
B. ostatnim akapitem tekstu.
C. pierwszym akapitem tekstu.
D. czwartym akapitem tekstu.

Պ,-7-mb;ƐƖĺՊ (0–1 p.)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
„Mary postawiła swą świecę na stoliku przy łóżku […]”.
Podkreślony w przytoczonym zdaniu wyraz jest A B i pełni funkcję C D .
A. rzeczownikiem
C. orzeczenia
B. czasownikiem
D. podmiotu
Պ,-7-mb;ƑƏĺՊ (0–1 p.)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzupełnienie 1., 2. lub 3.
Aby znaleźć wyraz
o podobnym znaczeniu
A. do czasownika lać
(leje jak z cebra),
B.
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o przeciwstawnym znaczeniu
do czasownika lać
(leje jak z cebra),

należy
skorzystać ze

1.

słownika wyrazów obcych.

2.

słownika ortograficznego.

3.

słownika wyrazów bliskoznacznych.

