
198
ST

R
ES

ZC
ZE

N
IE

Streszczenie
1. Przeczytaj podany tekst, a nast pnie wykonaj zwi zane z nim polecenia.

Ignacy Krasicki
Kruk i lis 
z  Ezopa
By  wa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
P rzyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
T akową postać?
A pióra jakie!
Szklniące,  jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie”.
 Więc kruk w kantaty;  skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

A. Sporz d  w czterech punktach (nie wi cej) plan przedstawionych wydarze .

B. Napisz streszczenie bajki. U yj najwy ej dwudziestu pi ciu s ów.
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C. Czy w Twoim streszczeniu powinien znale  si  mora  bajki? Uzasadnij swoj  
odpowied .

2. Napisz streszczenie podanego tekstu.

Uchwała sejmu pruskiego z 1904 roku, dotycząca prawa osadniczego, zabroniła Polakom 
stawiania budynków mieszkalnych na nowo nabytych parcelach. Na tej podstawie 
odmówiono chłopu wielkopolskiemu, Michałowi Drzymale, pozwolenia na postawienie 
chaty na ziemi kupionej od osadnika niemieckiego we wsi Podgradowice w Poznańskiem. 
Wówczas Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym (słynnym potem pod nazwą „wozu 
Drzymały”), który przesuwał z miejsca na miejsce w obrębie posiadanej ziemi, i nie 
ustępował pomimo prześladowań i więzienia pruskiego. W 1909 roku usunięto wóz z parceli, 
traktując ustawienie wozu mieszkalnego jako próbę obejścia ustawy. Drzymała 
przeprowadził się wtedy do ziemianki, za co był kilkakrotnie aresztowany pod pretekstem 
przekroczenia przepisów ogniowych, bo ogrzewał dół ziemny piecykiem żelaznym. W rok 
później sprzedał ziemię. Sprawa ta nabrała szerokiego rozgłosu w Europie jako symbol 
walki chłopów polskich z polityką germanizacyjną.
Rząd polski, w uznaniu jego patriotycznej działalności, nadał Drzymale w 1928 roku na 
własność gospodarstwo rolne, a w dwa lata po jego śmierci, w 1939, wieś Podgradowice 
nazwano Drzymałowem.

W adys aw Kopali ski, Wóz Drzyma y

3. Przeczytaj podany tekst, a nast pnie ka dy akapit stre  w jednym zdaniu.

(1)  Słowo Biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle co biblioteka, zbiór ksiąg. 
Ale Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy 
narodu zwanego Izraelem. Sami Izraelici nazywali swój naród Narodem Księgi.

(2)  Było na ziemi wiele ludów, wiele szczepów i plemion walczących o swoje miejsce. 
Byli i przeminęli. Nic o nich nie wiemy. Nie zostawili po sobie śladu. Czasem łopata 
archeologa odkopie wygładzony kamień, który był narzędziem, czasem okruch 
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dawnego naczynia, szklaną ozdobę. To wszystko. Naród Izraela powziął myśl, aby 
zapisywać wszystko, co się wydarza. I złe, i dobre. I to, co wspaniałe, i to, co groźne. 
Zapisać wszystko od początku świata. Bo przecież to, co istnieje, musiało zacząć 
istnieć, musiało mieć początek. Zapisywali przekazywane przez tradycję imiona ludzi, 
bohaterów i wodzów. Zapisywali klęski przyrody, wojny i bitwy. Zapisywali dzieje 
swojej ziemi, swoich miast. Zapisywali wędrówki plemion i rodów. Tworzyli wielką 
historię, tworzyli zapis dziejów jednego skrawka ziemi, jednego narodu, ale też i tych 
ludów, i państw, z którymi się stykali.

(3)  Ziemia ta, zwana jeszcze dziś Ziemią Świętą, leży na Bliskim Wschodzie, stanowiąc 
jakby granicę pomiędzy Afryką i Azją. To dlatego właśnie była nieustannym niemal 
polem walki, bramą wydzieraną sobie wzajemnie przez ruchliwe, starożytne plemiona. 
Ziemia ta, zwana także Palestyną, jest pasmem przylegającym do Morza Śródziemnego, 
zwanego przez Hebrajczyków Wielkim Morzem, rozciąga się wzdłuż rzeki Jordan. 
Kraina ta ma łagodny klimat i żyzne doliny, w których udają się zboża, dojrzewają 
winorośla, figi i oliwki. W górach rosną lasy cedrowe dostarczające szlachetnego 
budulca. Z gór skalistych wydobywa się kamień na budowę i fortyfikację. Kraina pełna 
zwierząt. Wody wielkiego jeziora Genezaret pełne ryb. Szlaki pustynne prowadzą do 
cienistych oaz, w których odpoczywa podróżny, a jeleń biegnie do wodopoju. 
W skalnych jaskiniach można się ukryć w ucieczce. 
Lud biblijny mówiący językiem hebrajskim jest ludem pracowitym, skrzętnym, ludem 
pasterzy i rolników, ale także wojowników i rycerzy. Nawet synowie wodzów i królów 
pasą trzody, a córki królewskie tkają odzież i piorą bieliznę.

(4)  Ale tym, co najważniejsze dla tego ludu, który napisał Księgę, jest to, że chwali on 
jednego Boga. Boga żywego. Nie jest to bożek zrobiony z drewna, metalu albo 
wyciosany z kamienia jak u innych ludów. Jest to Bóg duchowy. Jest to Duch Boży. 
On to podyktował mędrcom i pisarzom Święte Księgi. On jest prawdziwym Autorem. 
On to przekazał w ręce praojca Izraelskiego Ludu, Mojżesza, pierwszą Księgę – 
kamienne tablice, na których wypisane było prawo etyczne – dziesięć podstawowych 
przykazań postępowania i ludzkiego współżycia.

(5)  Pierwsza Księga, pierwsza Biblia była więc księgą z kamienia. A zawierała zapisane 
prawo. Archeologowie do dziś odnajdują kamienne biblioteki, zapiski wyryte na 
kamiennych tabliczkach. Pierwszy pisarz rzeźbił na kamieniu, a narzędziem jego był 
rylec. Pisać w ten sposób na kamieniu nie było łatwo. Dlatego zapis musiał być zwięzły, 
krótki, a pismo sprowadzone do najmniejszej ilości znaków. Pismo hebrajskie do dziś 
jest szczytem zwięzłości, posługuje się tylko znakami oznaczającymi spółgłoski. Ten 
sam zapis może służyć kilku zupełnie różnym słowom.

(6)  Po księgach kamiennych przyszedł okres ksiąg zwijanych, preparowanych ze skóry 
zwierząt. To dlatego mówi się czasem: nie spisać tego na wołowej skórze. Księga 
miała kształt zwijanego rulonu, zwoju pokrywanego atramentem za pomocą pióra. 
Na dworach książąt i królów istniały specjalne izby dla pisarzy. Chodzili oni 
z kałamarzem przypasanym u biodra. Siedzieli i pracowicie zapisywali wydarzenia 
historyczne znane z przekazu ustnego, a także wydarzenia aktualne. Prowadzili 
rachunki, pisali listy, które zamykali na pieczęcie. W świątyniach Żydów, 
synagogach, księgi święte mają jeszcze dziś kształt zwoju.
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(7)  Naród nazywający się Narodem Księgi mógłby też nazywać się narodem pamięci, 
bo to, co zostało złożone i utrwalone w księgach, najpierw mieszkało w głowach ludzi 
i przechodziło z ust do ust. Na pewno wiele przy tym słów zniekształcono lub 
zgubiono. Ale też zdania ogładzały się, nabierały zwartości i siły. Dlatego język, jakim 
napisana jest Biblia, brzmi jeszcze dla dzisiejszych ludzi jak wielka poezja. Jest w niej 
tak jak w wielkiej poezji spojone razem słowo i milczenie. Jest prawda rzeczy głęboko 
przeżytych, przecierpianych przez całe pokolenia. Jest tu zawarte doświadczenie 
całych narodów i doświadczenie ludzi.

(8)  Słowa Biblii tłumaczono na wszystkie języki. Do słów Biblii najwięksi muzycy 
komponowali muzykę. Obrazy biblijne stały się tematem dla największych malarzy świata.
Wielu ludzi zapytanych, jaką jedną książkę uratowaliby z pożaru lub jaką jedną 
książkę zabraliby ze sobą na bezludną wyspę, odpowiada: Biblię.
W wielu domach książka ta leży na szczególnym miejscu, czytana jest wspólnie, 
a przed czytaniem z czcią całowana. W wielu krajach, w parlamentach i sądach 
prezydenci, sędziowie i świadkowie składają przysięgę, kładąc rękę na tej księdze, 
Biblii. Jest ona symbolem Prawdy i Sprawiedliwości. Dlatego przysięga na Biblię musi 
być dotrzymana.

(9)  Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że 
trudno jest jej nie znać i nie szanować. Jej treść przenika naszą kulturę, naszą 
literaturę, nasze dzieła sztuki. Imiona biblijnych bohaterów są dla nas ciągle 
wspólnymi znakami jak imiona naszych rodziców i dziadków, jak nazwiska naszych 
narodowych bohaterów.
O tej jednej książce napisano niezliczenie wiele ksiąg tworzących całe biblioteki. 
W słowie: biblioteka zawarte jest to samo słowo: Biblia. 

(10)  Długo, długo Biblia powstawała. Jest głęboka i niewyczerpana jak morze. Długo 
też trzeba ją czytać, długo z nią przebywać, aby nauczyć się ją odczytywać 
i rozumieć, aby Księga otworzyła się przed nami naprawdę. Nieraz nie wystarcza 
na to ludziom całego życia, bo całe życie poświęcają na czytanie tej jednej Księgi.

A. Kamie ska, Ksi ka nad ksi kami

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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4. Wybierz ciekawy, Twoim zdaniem, artyku  prasowy. Zwi le przedstaw jego tre . 
Unikaj zb dnych sformu owa , ale zadbaj o to, by Twoje streszczenie zawiera o 
wszystkie niezb dne informacje. 

5. Na podstawie wykonanych wicze  podaj pi  argumentów, którymi mo esz 
przekona  rówie ników, e przeczytanie streszczenia ksi ki nigdy nie zast pi 
lektury utworu.


