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Instrukcja dla zdaj¹cego
1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron.
Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u
nadzoruj¹cego egzamin.
2. Proszê uwa¿nie czytaæ wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi nale¿y zapisaæ czytelnie w miejscu na to
przeznaczonym.
4. Proszê pisaæ tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisaæ
o³ówkiem.
5. Nie wolno u¿ywaæ korektora.
6. B³êdne zapisy nale¿y wyranie przekreliæ.
7. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów,
któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.
8. Podczas egzaminu mo¿na korzystaæ ze s³owników.
9. Do ostatniej kartki arkusza do³¹czona jest karta odpowiedzi,
któr¹ wype³nia egzaminator.
¯yczymy powodzenia!

(Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy)
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Za rozwi¹zanie
wszystkich zadañ
mo¿na otrzymaæ
³¹cznie 30 punktów
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Czêæ pierwsza
TEST LEKSYKALNO – GRAMATYCZNY

W zadaniach od 1. do 6. zakrel jedn¹ poprawn¹ mo¿liwoæ (A,B,C,D) uzupe³nienia zdañ.

Zadanie1. (1 pkt)
Bonus orator …………................. animos audientium movet.
A.
B.
C.
D.

dicenda,
dicendo,
dicendi,
dicere.

Zadanie 2. (1pkt)
Urbs vestra…………........................ pulcherrima esse potest.
A.
B.
C.
D.

omnes,
omne,
omnia,
omnium.

Zadanie 3. ( 1pkt)
In proverbio est:................................est canis vivus leone mortuo.
A.
B.
C.
D.

optimus,
meliore,
melior,
bonus.

Zadanie 4. (1 pkt)
Valde te rogo, ut diligenter ................................. .
A.
B.
C.
D.

audires,
audias,
audies,
audiveris.
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Zadanie 5. (1 pkt)
Omnis civitas nostra in sedecim ............................ divisa est.
A.
B.
C.
D.

pagorum,
pagos,
pagis,
pagum.

Zadanie 6. (1 pkt)
Gallorum legati ad imperatorem ……………….. venerunt.
A.
B.
C.
D.

gratulatum,
gratulatus,
gratulatu,
gratulatae.

Zadanie 7. (5 pkt)
Uzupe³nij poni¿sz¹ tabelê przyporz¹dkowuj¹c kolejnym zdaniom podrzêdnym
(1.,2.,3.,4.,5.) litery odpowiadaj¹ce nazwom, które okrelaj¹ typ zdania A, B, C, D, E, F.
1. Si ibi te esse scivissemus, ad te ipsi venissemus.
2. Hoc mihi placuit, quia tibi placuit.
3. Romani antiqui Athenas adveniebant, ut philosophos audirent.
4. Quamquam in urbe manes, tamem numquam ad me accedis.
5. Cum munera gladiatoria essent, gladiatores in amphitheatro gladiis pugnabant.

A. zdanie przyzwalaj¹ce,
B. zdanie czasowe,
C. zdanie przyczynowe,
D. zdanie warunkowe,
E. zdanie celowe,
F. zdanie skutkowe.

Numer zdania
1.
2.
3.
4.
5.

Litera oznaczaj¹ca typ
zdania
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W zadaniach od 8. do 11. zakrel jedn¹ mo¿liwoæ (A,B,C,D) poprawnego uzupe³nienia
zdania, tak aby zachowaæ znaczenie zdania wyjciowego.

Zadanie 8. (1 pkt)
Urbs thermas pulchras habet.
Urbi..................
A. thermae pulchrae habent,
B. thermas pulchras habent,
C. thermis pulchris sunt,
D. thermae pulchrae sunt.

Zadanie 9. (1 pkt)
Leonem bestiarum regem putamus.
..........................................putatur.
A. Leo regem bestiarum,
B. Leonem rex bestiarum,
C. Leo rex bestiarum,
D. Leo rege bestiarum.

Zadanie 10. (1 pkt)
Spartacus in primo agmine dimicans occisus est.
Scivistis Spartacum in primo agmine dimicantem.............
A. occisum est,
B. occidisse,
C. occisum esse,
D. occisi esse.

Zadanie 11. (1 pkt)
Homines carmina poetarum legere debent. Hominibus carmina poetarum…….
A. ad legendi sunt,
B. lecta sunt,
C. legenda sunt,
D. lecta erant.
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Czêæ druga
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Przeczytaj poni¿szy tekst.
C.I. Caesar, De bello Gallico, V 6-7
Erat una cum ceteris Dumnorix Haeduus, de quo a nobis antea dictum est. ( Caesar)
hunc secum habere in primis constituerat, quod eum cupidum rerum novarum, cupidum
imperii, magni animi,magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat.
Accedebat huc, quod iam in concilio Haeduorum Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum
civitatis deferri. Quod dictum Haedui graviter ferebant (...). Id factum ex suis hospitibus
Caesar cognoverat. Ille (Dumnorix) omnibus primo precibus petere contendit, ut in Gallia
relinqueretur, partim quod insuetus navigandi mare timeret, partim quod religionibus impediri
sese diceret. Posteaquam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta,
principes Galliae sollicitare, sevocare singulos hortarique coepit, uti in continenti remanerent
(...).
Dumnorix, Dumnorigis – Dumnoryks, wódz Eduów
Haedui, Haeduorum - Eduowie, jedno z najpotê¿niejszych plemion Galii.

W zdaniach od 12. do 16., na podstawie informacji zawartych w tekcie, zakrel tê
z czterech mo¿liwoci ( A,B,C,D) dokoñczenia zdañ, która jest zgodna z treci¹ tekstu.

Zadanie 12. (2 pkt)

Cezar postanowi³ zatrzymaæ przy sobie Dumnoryksa, gdy¿ pozna³ go jako cz³owieka:
A.
B.
C.
D.

tchórzliwego,
przebieg³ego,
godnego zaufania,
¿¹dnego w³adzy.

Zadanie 13. (2 pkt)

Na zgromadzeniu Eduów Dumnoryks powiedzia³, ¿e Cezar:
A.
B.
C.
D.

powierzy³ mu w³adzê królewsk¹ w pañstwie,
nie bêdzie ingerowa³ w sprawy Eduów,
zamierza zmusiæ Eduów do pos³uszeñstwa,
nie powierzy³ mu w³adzy królewskiej w pañstwie,

Egzamin maturalny z jêzyka ³aciñskiego i kultury antycznej
Arkusz I

6

Zadanie 14. (2 pkt)

O wydarzeniu tym Cezar dowiedzia³ siê od swoich:
A. legatów,
B. wrogów,
C. przyjació³,
D. szpiegów.

Zadanie 15. (2 pkt)

Pocz¹tkowo Dumnoryks b³aga³, aby móg³ pozostaæ w Galii, poniewa¿:
A. jest potrzebny w pañstwie,
B. obawia siê morza,
C. nie mo¿e opuciæ rodziny,
D. nie lubi podró¿owaæ.

Zadanie 16. (2 pkt)

Dumnoryks zacz¹³ podburzaæ galijskich wodzów i nak³aniaæ, by:
A.
B.
C.
D.

pozostali na l¹dzie,
wziêli udzia³ w wyprawie,
poprosili s¹siadów o pomoc,
wys³ali do Cezara pos³ów.

W zdaniach od 17. do 21. zakrel to znaczenie s³owa sporód czterech mo¿liwych
(A,B,C,D ), w jakim wyst¹pi³o ono w tekcie.

Zadanie 17. (1 pkt)
constituere...
A. umieciæ,
B. zbudowaæ,
C. uporz¹dkowaæ,
D. postanowiæ.

Zadanie 18. (1 pkt)
animus...
A. pogl¹d,
B. nastrój,
C. odwaga,
D. ¿yczenie.
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Zadanie 19. (1 pkt)
auctoritas...
A. znaczenie,
B. wzór,
C. rada,
D. D. uchwa³a.

Zadanie 20. (1 pkt)
deferre...
A. str¹ciæ,
B. powierzyæ,
C. oskar¿yæ,
D. zanieæ.

Zadanie 21. (1 pkt)
princeps
A. wnioskodawca,
B. za³o¿yciel,
C. twórca,
D. przywódca.

7

