
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007 

 1

Co sprawdzano w cz ci humanistycznej  

egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2007 roku? 
 

 

Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych zosta  

skonstruowany wokó  tematu Magia ogrodów. Zadania obejmowa y wiadomo ci 

i  umiej tno ci zawarte w podstawie programowej nast puj cych przedmiotów: j zyk polski, 

historia, wiedza o spo ecze stwie i plastyka oraz cie ek edukacyjnych: czytelniczej 

i  medialnej, filozoficznej, europejskiej oraz kultury polskiej na tle tradycji europejskiej.  

W prezentowanym materiale zadania zosta y pogrupowane w innej kolejno ci ni  

w arkuszu egzaminacyjnym Uk ad ten jest zgodny z zapisami w standardach wymaga  

egzaminacyjnych i obejmuje dwa obszary standardów: 

1. czytanie i odbiór tekstów kultury 

2. tworzenie w asnego tekstu. 

Poni ej zamieszczono teksty kultury stanowi ce podstaw  zada  oraz same zadania. 

W obr bie pierwszego obszaru standardów zadania pogrupowano, uwzgl dniaj c kolejno  

standardów. W wypadku drugiego obszaru, w którym zadania odnosi y si  cz sto do kilku 

standardów jednocze nie, dla lepszej czytelno ci zrezygnowano z ich wyodr bnienia 

i  uporz dkowano zadania z uwzgl dnieniem pisania krótkich tekstów dostosowanych do 

sytuacji komunikacyjnej czy wymagaj cych pos u enia si  poj ciami z  poetyki lub 

formu owania argumentów uzasadniaj cych stanowisko, tworzenia tekstu u ytkowego 

i  redagowania rozprawki.  

Przy wszystkich zadaniach podano liczb  punktów mo liwych do uzyskania za ich 

rozwi zanie i wskazano sprawdzane za pomoc  tych zada  umiej tno ci. W zadaniach 

zamkni tych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawid ow  odpowied , natomiast pod 

zadaniami otwartymi zamieszczono przyk ady poprawnych rozwi za  uczniowskich. 

 

 

Umiej tno ci i wiadomo ci sprawdzano, wykorzystuj c zamieszczone ni ej teksty oraz 

fotografi  ogrodu. 
 

TEKST I 
Cz owiek pragn  zawsze obcowa  z natur  mi o i bezpiecznie. Zacz  wi c tworzy  

obszary przyrody uporz dkowanej, z konieczno ci ogrodzone. Tak powsta  ogród.  

Jednym z siedmiu cudów wiata by y wisz ce ogrody Babilonu. Powsta y 

w  VIII  wieku p.n.e., a – jak g osi legenda – rozkaza  je za o y  król Nabuchodonozor II, by 

sprawi  przyjemno  swej ma once Amyitis. Wygl da y jak zawieszone w powietrzu. 

Ogrody te pe ni y zarazem wa n  funkcj  polityczn : by y dowodem pot gi monarchy, 

popisem jego niezwyk ych umiej tno ci rozkazywania ludziom i przyrodzie.  

W wielu ogrodach redniowiecznych (mi dzy innymi tych, które powstawa y na 

dziedzi cach klasztorów) odtwarzano plan raju. By  to kwadrat; w jego rodku jako o ywcze 

ród o, o którym mowa w Genezis
1
,
 
znajdowa a si  studnia lub fontanna. Od niej bieg y ku 

ró nym stronom wiata cztery aleje – jak cztery wspomniane w Biblii rzeki Edenu
2
.  

Epoka renesansu przynios a typ ogrodu, w którym niepodzielnie rz dzi a geometria. 

W ko cu XV wieku król Francji Karol VIII wróci  do kraju z kampanii w oskiej pod wielkim 

wra eniem ogrodów, które zobaczy  w Neapolu. Przywióz  ze sob  w oskich specjalistów. 

Oni dali pocz tek formowaniu si  tego, co nosi obecnie nazw  „ogrodu francuskiego” lub 

„parteru”. S  to (do dzi  stanowi  cz  parków w wielu krajach wiata) ogromne kwadraty 

lub prostok ty, dzielone sieci  alejek na figury mniejsze o bokach prostych lub b d cych 
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krzywiznami. Zobaczymy tu ko a, trójk ty, wst gi, parabole wype nione precyzyjnie 

kszta towanymi rabatami. 

Od pocz tku XVIII wieku rozwija si  koncepcja angielskiego parku krajobrazowego, 

która przeciwstawia a si  modelowi ogrodu francuskiego. Park stawa  si  odbiciem dzikiej 

natury, jej asymetrii i nieregularno ci.  

Szczególna rola w adcy w kszta towaniu ogrodów trwa a tak d ugo, jak monarchia. 

Przypomnijmy, e jeden z najpi kniejszych parków w Polsce – warszawskie azienki, 

wi ce elementy geometryczne z naturalnym krajobrazem, zawdzi czamy naszemu 

ostatniemu królowi.  

Trzeba te  wspomnie  o ogrodach, których w rzeczywisto ci nie ma, nale  bowiem 

do literatury, do wiata wyobra ni – to „ogrody romantyków”, w których przyroda jest 

autentycznie dzika, nietkni ta przez cz owieka: step lub ocean, dziewiczy las lub niebosi ne 

turnie. 

W XX stuleciu ogród sta  si  miejscem fizycznej rekreacji, cie k  zdrowia, 

piaskownic  dla dziecka, awk  dla emeryta, grz dk  warzyw do skopania. Znikn o 

rozumienie ogrodu jako miejsca w swoisty sposób sakralnego, dotkni tego przez mit...  

Natura bowiem dawno ju  przesta a budzi  w ludziach „tremor dei” – boja  bo .  

Cz owiek opanowa  natur  – jak si  wydaje – a  do przesady. Zatar a si  dzi  – przez 

wspó czesne rodki komunikowania – wiadomo  pierwotnego rozumienia ogrodu jako 

miejsca, w którym przebywa. Strony „ogrodów” znale  mo na w Internecie – w  przestrzeni 

wirtualnej, rozp ywaj cej si  po komputerach ca ego wiata. By  mo e ucieczka od takiej 

przestrzeni, jak kiedy  ucieczka z miasta, stanie si  powodem nawrotu mi o ci do ywych, 

pachn cych ogrodów. 
Na podstawie: Andrzej Os ka, Magia ogrodów, „Magazyn” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1999, nr 6.

 
1 Genezis – Ksi ga Rodzaju, pierwsza ksi ga Biblii, opowiadaj ca o stworzeniu wiata i cz owieka 

2 Eden – biblijny raj, miejsce najwy szej szcz liwo ci 

 

TEKST II 
Po niepowodzeniach zwi zanych z przebudow  Zamku Ujazdowskiego Stanis aw 

August zainteresowa  si  budynkiem dawnej a ni Lubomirskich, stoj cym po rodku stawu 

w  parku Ujazdowskim. By o to ma e, efektowne dzie o architektoniczne autorstwa Tylmana 

z Gameren. Budowniczowie króla przebudowali je zgodnie z projektem Dominika Merliniego 

na reprezentacyjny pa ac, z wykorzystaniem tylko cz ci murów dawnego budynku. Po a ni 

pozosta a jedynie nazwa. Dawna sala k pielowa przekszta cona zosta a w pokój na planie 

ko a, zwany Rotund . Tutaj, z woli króla, umieszczono pos gi czterech monarchów polskich 

darzonych przeze  najwi ksz  sympati . Byli to: Stefan Batory i Zygmunt Stary, d uta 

Andrzeja Le Bruna, Jan III Sobieski, rze biony przez Franciszka Pincka i Kazimierz Wielki – 

dzie o Jakuba Monaldiego.   

W parku znajdowa y si  tak e inne zabudowania, równie  odnawiane 

i  rekonstruowane. Poza tym wzniesiono par  zupe nie nowych pawilonów wed ug projektów 

Merliniego. Osobnym wielkim rozdzia em prac w parku azienkowskim by a budowa 

teatrów. Pierwszy z nich powsta  z przeróbki istniej cego pawilonu i nazwano go Ma ym 

Teatrem. W latach 1782-1788 grywano tutaj komedie i opery francuskie dla publiczno ci 

miasta Warszawy. Pó niej powsta  teatr w Pomara czarni, przeznaczony g ównie dla króla 

i  jego go ci. Gdy jednak w roku 1791 teatr publiczny na placu Krasi skich poddano 

remontowi, król udost pni  swój teatr Wojciechowi Bogus awskiemu na przedstawienia dla 

sta ych bywalców spo ród ludno ci stolicy.  

Obydwa te teatry nie mog y pomie ci  wi kszej liczby widzów, dla których 

pobudowano pó niej do  przestronny amfiteatr, zwany teatrem Na Wyspie – jego scena 
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mie ci a si  na wysepce stawu, a widownia na brzegu. Le Brun ozdobi  ca o  pos gami 

wyobra aj cymi Tragedi  i Komedi  oraz pos gami szesnastu najwybitniejszych 

dramaturgów wiata, o miu staro ytnych i o miu nowo ytnych – w ród tych ostatnich 

znale li si  Stanis aw Trembecki i Julian Ursyn Niemcewicz.  

Swój kszta t, pi kno i styl park azienkowski zawdzi cza Janowi Chrystianowi 

Schuchowi, który w 1775 roku przyby  do Polski po studiach w Dre nie, gdzie uko czy  

architektur , oraz w Holandii, Anglii i Francji, gdzie nauczy  si  planowania, zak adania 

i  kszta towania ogrodów. Koncepcj  urz dzenia ogrodu realizowa  on wspólnie z królem, 

wi c elementy geometryczne z  naturalnym krajobrazem. 

Park azienkowski odgrywa  szczególn  rol  jako sceneria w dzia alno ci 

propagandowej dworu. Tu organizowano liczne imprezy maj ce oddzia ywa  na ca  ludno  

Warszawy i okolic, na goszcz c  tu cz sto i licznie szlacht  prowincjonaln . Forma imprez 

nigdy nie by a oderwana od g bokich tre ci, jak chocia by g o ne i opiewane przez poetów 

ods oni cie w 1788 roku, w 105 rocznic  odsieczy wiede skiej, pomnika Jana III, d uta 

Pincka. 
Na podstawie: Marek Borucki, W kr gu króla Stanis awa, Warszawa 1984.

 

 

FOTOGRAFIA OGRODU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogród w zespole pa acowo-ogrodowym Vaux-le-Vicomte (1653 r.), [za:] 

www.jenskleemann.de/wissen/bildung/wikipedia/g/ga/gartenkunst.html 
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TEKST III 
 

W cichych ogrodach, ogrodach t sknoty, 

piasek na cie kach jest bia y i z oty; 

na wielkich kach, na kach t sknicy 

storczyki stoj  jak wieca przy wiecy, 

a szum rozlanej jak w  wko o rzeki 

tak mi zamyka, zamyka powieki! 

 

W cichych ogrodach jest wiat o majowe: 

pi  w trawie smoki kosmate i p owe; 

ród bzów kwitn cych, omdla y z zapachu, 

wielki Jednoróg przystan   bez strachu, 

ju  pi, ju  oczy przed wiat em zaciska, 

a bzów ki  wielka wyziera mu z pyska. 

 

Zegar ogromn  wskazówk  s oneczn  

jak  godzin  pokaza  odwieczn ; 

na wyg adzonym i l ni cym kamieniu 

spocz o Szcz cie… W jednym oka mgnieniu 

zrzuci o skrzyd a rajskie, pióra pawie 

i jako konik polny – znik o w trawie. 

 

Fontanna w papro  spowita i bluszcze 

przeczyst  wod  przelewa i pluszcze; 

z basenu, wsparty w kamienie i zielska, 

pot ny Wicher wyziera wpó  cielska, 

rozrzuci  r ce, rozpostar  skrzydliska, 

a woda w py  mu o pier  si  rozpryska. 
 

Kazimiera I akowiczówna, Pejza , [w:] Poezja polska okresu mi dzywojennego. Antologia, Wroc aw1987.
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Obszar I 
Czytanie i odbiór tekstów kultury 

 

Standard 1. 
Czytanie tekstów kultury na poziomie dos ownym i przeno nym 

[8 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 1. (0-1) 

Wyraz magia u yty w tytule Magia ogrodów 

wskazuje na ich 

 

A. genez  i historyczne przemiany. 

B. dzik  natur  i nieregularn  kompozycj . 

C. funkcje i stylow  ró norodno .  

D. niezwyk y urok i si  oddzia ywania. 

 

 

wskaza  znaczenie podanego wyrazu 

 

 

 

 

Zadanie 5. (0-1) 

Fontanna wznoszona w centrum redniowiecznego 

ogrodu by a symbolem 

 

A. prawdy. B. sprawiedliwo ci. 

C. ycia. D. niewinno ci.  

 

odczyta  znaczenie wyra enia 

wskazuj cego na symbolik  

okre lonego przedmiotu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 7. (0-1) 

Ukszta towanie parku azienkowskiego mia o 

cechy charakterystyczne dla dwóch stylów:  

 

A. babilo skiego i francuskiego. 

B. niemieckiego i angielskiego. 

C. francuskiego i angielskiego. 

D. babilo skiego i w oskiego. 

 

 

odczyta  sens fragmentu tekstu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 8. (0-1) 

Z tekstu I wynika, e  

 

A. ogród angielski kszta towano na wzór ogrodu 

redniowiecznego. 

B. modelowy ogród francuski odwzorowywa  

naturalny krajobraz. 

C. twórcy ogrodu angielskiego odrzucali sztuczn  

regularno . 

D. koncepcja ogrodu francuskiego wynika a z modelu 

ogrodu angielskiego. 

 

 

odczyta  sens fragmentu tekstu 
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Zadanie 9. (0-1) 

Zdaniem autora tekstu I dla cz owieka XX wieku 

wspó czesny ogród to przede wszystkim  

 

A. obszar o szczególnych walorach krajobrazowych.  

B. centrum kultu religijnego. 

C. przedmiot bada  naukowych. 

D. miejsce o charakterze u ytkowym. 

 

 

odczyta  sens fragmentu tekstu 

Zadanie 14. (0-1) 

Warszawskie azienki zawdzi czaj  swe pi kno 

mecenatowi  

 

A. Zygmunta Starego. 

B. Stefana Batorego. 

C. Jana III Sobieskiego. 

D. Stanis awa Augusta Poniatowskiego. 

 

 

odczyta  sens fragmentu tekstu 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 16. (0-1) 

Ods oni cie w 1788 roku pomnika Jana III 

Sobieskiego w parku azienkowskim mia o na celu 

upami tnienie  

 

A. dawnego triumfu or a polskiego. 

B. bliskich zwi zków króla z Warszaw . 

C. zako czenia rozbudowy azienek. 

D. koronacji ostatniego króla polskiego. 

 

 

odczyta  sens fragmentu tekstu 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 23. (0-1) 

Podaj motyw zaczerpni ty z ba ni, którym 

pos u y a si  autorka wiersza. 

 

 

rozpozna  motyw ba niowy 
(zadanie do tekstu III) 

 

Komentarz 

Udzielenie prawid owej odpowiedzi wymaga o uwa nego przeczytania wiersza Kazimiery 

I akowiczówny i jego analizy pod k tem wskazanego w poleceniu problemu.  

Podane ni ej przyk ady zawieraj  poprawn  odpowied . Dopuszcza si  równie  odpowied , 

w  której zacytowano odpowiedni fragment tekstu. Sposób zapisu mo e by  dowolny i nie 

wp ywa na punktacj .  

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 23. 
 

smok lub jednoro ec  

 

Przyk ady odpowiedzi dopuszczalnych 

 

pi  w trawie smoki kosmate i p owe 

lub 

wielki Jednoróg przystan  bez strachu  
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Standard 2. 
Interpretowanie tekstów kultury z uwzgl dnieniem intencji nadawcy  

[2 punkty] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 10. (0-1) 

W ostatnim zdaniu tekstu I autor wyra a 

 

A. ubolewanie. 

B. nadziej . 

C. obaw . 

D. zadowolenie. 
 

 

dostrzec intencje autora tekstu 

Zadanie 24. (0-1) 

Wyja nij, za czym t skni osoba mówi ca w wierszu, 

opisuj c ogrody t sknoty. Nie pos uguj si  

okre leniami z tekstu. 

 

 

odczyta  intencje osoby mówi cej 

w  wierszu 
(zadanie do tekstu III) 

Komentarz 

Zgodnie z za o eniem autora zadania ucze  powinien dokona  interpretacji tekstu, 

uwzgl dniaj c intencje nadawcy. Poprawne wykonanie zadania wymaga wi c wnikliwej 

analizy tekstu. Dodatkowym warunkiem, jaki musi spe ni  ucze , jest zakaz cytowania czy 

u ywania okre le  autorskich. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 24. 
 

Opisuj c „ogrody t sknoty”, osoba mówi ca w wierszu t skni za wiatem bezpiecznym, 

krain  szcz liwo ci, wiecznej wiosny, ciszy, spokoju. 

 

Standard 3. 
Wyszukiwanie informacji zawartych w ró nych tekstach kultury  

[6 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 3. (0-1) 

Z tekstu I wynika, e w Babilonii ogród Amyitis 

mia  du e znaczenie, gdy  

 

A. tylko w nim mog y odbywa  si  obrz dy religijne 

i  dysputy filozoficzne. 

B. wiadczy  o pot dze w adcy, który potrafi  

ujarzmi  nawet dzik  przyrod . 

C. znajdowa o si  tam o ywcze ród o, o którym 

mowa w Ksi dze Rodzaju. 

D. by  jedynym ród em natchnienia dla tamtejszych 

poetów i malarzy. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 
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Zadanie 4. (0-1) 

Zdaniem autora tekstu I twórcy wielu 

redniowiecznych ogrodów wzorowali si  na 

 

A. babilo skich tarasach. 

B. parkach krajobrazowych. 

C. biblijnym raju. 

D. mitycznej Arkadii. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 

Zadanie 12. (0-1) 

W 1791 roku królewski teatr w Pomara czarni sta  

si  na pewien czas 

 

A. scen  publiczn . 

B. sal  k pielow .  

C. bibliotek  króla. 

D. galeri  rze b. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 13. (0-1) 

W teatrze Na Wyspie umieszczono pos gi  

 

A. Jakuba Monaldiego i Kazimierza Wielkiego. 

B. Stanis awa Trembeckiego i Juliana Ursyna 

Niemcewicza. 

C. Wojciecha Bogus awskiego i Zygmunta 

Krasi skiego. 

D. Stefana Batorego i Franciszka Pincka. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 
(zadanie do tekstu II) 

Zadanie 15. (0-1) 

Z tekstu II wynika, e znawc  ogrodnictwa by   

 

A. Andrzej Le Brun. 

B. Jan Chrystian Schuch. 

C. Dominik Merlini. 

D. Tylman z Gameren. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 

Zadanie 21. (0-1) 

Wypisz z tekstu I fragment, który móg by by  

opisem ogrodu znajduj cego si  na fotografii. 

 

 

wyszuka  informacj  w tek cie 

Komentarz 

Aby rozwi za  poprawnie zadanie, nale y wyszuka  w tek cie I taki fragment, który móg by 

stanowi  opis ogrodu z fotografii. W zamieszczonym tek cie takich fragmentów jest kilka. 

Ucze  mo e wypisa  wszystkie, ale uzyskuje punkt równie  wtedy, gdy zacytuje jeden. Nie 

przyznaje si  punktu, je eli odpowied  nie jest cytatem, mimo e pozosta e kryteria s  

spe nione. Brak cudzys owu nie wp ywa na punktacj  za odpowied . 
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 21. 

 
typ ogrodu, w którym niepodzielnie rz dzi a geometria 

lub  

S  to [...] ogromne kwadraty lub prostok ty, dzielone sieci  alejek na figury mniejsze 

o  bokach prostych lub b d cych krzywiznami 

lub 

Zobaczymy tu ko a, trójk ty, wst gi, parabole wype nione precyzyjnie kszta towanymi 

rabatami. 

lub dowolne uk ady tych zda  

 

 

 

Standard 4. 
Dostrzeganie w odczytywanych tekstach rodków wyrazu i okre lanie ich 

funkcji          [3 punkty] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 19. (0-1) 

Realizuj c koncepcj  ogrodu przedstawionego na 

fotografii, twórca  

 

A. wyeksponowa  wyj tkowo urozmaicon  rze b  

terenu. 

B. podporz dkowa  jego kompozycj  nieregularnemu 

uk adowi cie ek. 

C. odrzuci  trosk  o artystyczne formy na rzecz 

zachowania naturalnego krajobrazu. 

D. rozplanowa  go wzd u  wiod cej zapewne od 

pa acu osi kompozycyjnej.  

 

 

wskaza  g ówny element kompozycji 

ogrodu ukazanego na fotografii 

Zadanie 22. (0-1) 

Wypisz z utworu wers, w którym bezpo rednio 

ujawnia si  podmiot liryczny.  

 

 

rozpozna  w wierszu podmiot 

liryczny 
(zadanie do tekstu III) 

 

Komentarz 

Osi  utworu lirycznego jest podmiot liryczny (mówi si  o nim tak e jako o „ja” lirycznym). 

Stanowi on jeden z zasadniczych czynników organizuj cych dzie o, jest bowiem g ówn  

postaci , która w swej wypowiedzi przekazuje w asne prze ycia, doznania, mniemania. 

W  pewnych przypadkach jego obecno  zaznacza si  bezpo rednio w samym kszta cie 

wypowiedzi, co mo na stwierdzi  dzi ki wyst powaniu w utworze takich form gramatycznych, 

jak czasowniki w pierwszej osobie lub zaimki „ja”, „mój”. Ucze  powinien wypisa  

odpowiedni fragment tekstu. Brak cudzys owu nie wp ywa na punktacj  za odpowied .  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 22. 
 

Tak mi zamyka, zamyka powieki! 
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Zadanie 25. (0-1) 

Napisz, jak  funkcj  pe ni wielokropek w wierszu 

Pejza . 

 

 

okre li  funkcj , jak  pe ni w tek cie 

podany znak interpunkcyjny  
(zadanie do tekstu III) 

 

Komentarz 

Wielokropek jest znakiem interpunkcyjnym sk adaj cym si  z trzech kropek. Stosuje si  go 

g ównie, aby zaznaczy , e tok wypowiedzi zosta  przerwany ze wzgl dów emocjonalnych. 

Ponadto wielokropek sygnalizuje wprowadzenie tre ci, których w danym kontek cie nie 

mo na oczekiwa , oraz s u y oddaniu w pi mie takich w a ciwo ci mowy, jak intonacja czy 

zawieszenie g osu. Za pomoc  wielokropka umieszczonego w nawiasie oznaczamy 

opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu, ale ta sytuacja nie dotyczy wiersza. 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 25. 
 

Wielokropek s u y podkre leniu emocji przekazywanych w tek cie. 

lub  

Wielokropek zapowiada wprowadzenie tre ci, których nie mo na oczekiwa . 

lub  

Wielokropek zapowiada wprowadzenie zaskakuj cych tre ci. 

lub 

Wielokropek jakby wyd u a obecno  Szcz cia. 

lub 

Wielokropek pozwala d u ej cieszy  si  Szcz ciem. 
 

Przyk ady odpowiedzi dopuszczalnych 

 

Wielokropek przerywa (zawiesza) tok mówienia. 

lub 

Wielokropek urywa wypowied . 
 

 

 

Standard 5.  
Odnajdywanie i interpretowanie zwi zków przyczynowo-skutkowych 

w rozwoju cywilizacyjnym Polski i wiata      [1 punkt] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 20. (0-1) 

Pi kno ogrodu w zespole pa acowo-ogrodowym 

Vaux-le-Vicomte jest efektem  

 

A. swobodnego rozrastania si  ro lin. 

B. zachowania przyrody autentycznie dzikiej. 

C. przemy lanego formowania przyrody. 

D. zdominowania przyrody przez rze by.  
 

 

wskaza  zale no ci mi dzy 

wyst powaniem danego zjawiska 

i  jego ród ami 
(zadanie do fotografii) 
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Standard 6. 
Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezb dnych do interpretacji 

tekstów kultury         [5 punktów] 
 

Zadania Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 2. (0-1) 

Wisz ce ogrody zaliczane do siedmiu cudów wiata 

powsta y w okresie 

 

A. staro ytno ci. 

B. redniowiecza.  

C. odrodzenia. 

D. romantyzmu. 
 

 

okre li  epok , wykorzystuj c w asn  

wiedz  i informacje z tekstu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 6. (0-1) 

Renesans, jedna z epok w kulturze europejskiej, 

narodzi  si  

 

A. we Francji. 

B. w Anglii. 

C. w Polsce. 

D. we W oszech.  

 

 

wskaza  miejsce narodzin renesansu 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 11. (0-1) 

Wyrazem podstawowym dla rzeczownika ogród 

jest  

 

A. ogródek. 

B. ogrodzi . 

C. ogrodniczka. 

D. ogrodniczy. 
 

 

wskaza  wyraz podstawowy 
(zadanie do tekstu I) 

Zadanie 17. (0-1) 

Przebudowa parku azienkowskiego, o której 

mowa w tek cie II, zbieg a si  w czasie  

 

A. z odrodzeniem kulturalnym na ziemiach polskich. 

B. z zaniechaniem reform gospodarczych w Polsce. 

C. z rozwojem terytorialnym pa stwa polskiego. 

D. z umocnieniem si  pozycji Polski w Europie. 
 

 

wskaza  uwarunkowania, w jakich 

dosz o do wydarze  opisanych 

w  tek cie 

Zadanie 18. (0-1) 

Cykliczne spotkania organizowane przez króla 

Stanis awa Augusta w jego letniej rezydencji 

przesz y do historii pod nazw   
 

A. obiadów czwartkowych. 

B. wieczorów literackich. 

C. poranków w Pomara czarni. 

D. kolacji w pa acu Na Wodzie. 
 

 

wskaza  nazw  cyklicznych spotka  

towarzysko-kulturalnych 

organizowanych w Polsce epoki 

stanis awowskiej 
(zadanie do tekstu II) 
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Obszar II 
Tworzenie w asnego tekstu 
 

Tworzenie tekstu w zadaniach krótkiej odpowiedzi 
 

Pos ugiwanie si  kategoriami i poj ciami swoistymi dla przedmiotów 

i  cie ek edukacyjnych         [1 punkt] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 27. (0-1) 

U ywaj c terminów odnosz cych si  do 

budowy wiersza, podaj dwie cechy 

utworu Kazimiery I akowiczówny, 

które decyduj  o jego melodyjno ci. 

 

 

pos ugiwa  si  poj ciami z poetyki 
(zadanie do tekstu III) 

Komentarz 

Wypowiadaj c si  na ró ne tematy, powiniene  pos ugiwa  si  kategoriami i terminami 

typowymi dla przedmiotów humanistycznych i cie ek edukacyjnych. Do rozwi zania tego 

zadania niezb dna jest znajomo  poj  dotycz cych budowy wiersza, a szczególnie tych, 

które odnosz  si  do elementów decyduj cych o jego melodyjno ci. S  w ród nich wersy, 

strofy i powtórzenia – zarówno celowe powtórzenia wyrazów, jak i konstrukcji sk adniowych,  

tak e powtórzenia jednakowych lub podobnych uk adów brzmieniowych w zako czeniach 

wersów (rymy), sta y przedzia  wewn trzwersowy ( redniówka) oraz sta a liczba zg osek 

w  wersie czy wersów w strofie. 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi do zadania 27. 
 

jednakowa liczba zg osek w wersach 

lub  

jednakowa liczba wersów w strofach 

lub  

rymy 

lub 

redniówka 

lub 

powtórzenia 
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Tworzenie tekstu dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej  [2 punkty] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 28. (0-2) 

Do odpowiednich rubryk tabeli wpisz zgrubienia 

wyst puj ce we fragmencie wiersza:  

pot ny Wicher wyziera wpó  cielska, 

rozrzuci  r ce, rozpostar  skrzydliska, 

a woda w py  mu o pier  si  rozpryska.  

Dopisz ich formy neutralne, a nast pnie 

zdrobnienia tych form. 

 

Zgrubienia 
Wyrazy 

neutralne 
Zdrobnienia 

   

   

 

 

poda  wyrazy o ró nym zabarwieniu 

emocjonalnym 
(zadanie do tekstu III) 

 

Komentarz 

U ycie wyrazów zdrobnia ych i zgrubia ych czy si  najcz ciej z zabarwieniem 

ekspresywnym wypowiedzi. Wyrazy pochodne utworzone dla nazwania czego  o ma ym 

rozmiarze, nadaj ce nazywanym osobom (zjawiskom, rzeczom, zwierz tom) form  

pieszczotliw , nazywamy zdrobnieniami. Zazwyczaj akcentuj  one pozytywny stosunek do 

obiektu podlegaj cego ocenie. Zgrubienia natomiast to rzeczowniki pochodne 

wyolbrzymiaj ce i  wzmacniaj ce znaczenie wyrazów, od których zosta y utworzone, cz sto 

artobliwe i  rubaszne. S u  do oznaczania przedmiotów, ludzi, zwierz t itp., wobec których 

chcemy wyrazi  stosunek najcz ciej niech tny i pogardliwy, ale czasem te  wspó czucie. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 28. 
 

Zgrubienia Wyrazy neutralne Zdrobnienia 

cielsko cia o cia ko 

skrzydliska skrzyd a skrzyde ka 
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Formu owanie argumentów uzasadniaj cych stanowisko w asne lub cudze 

[1 punkt] 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 26. (0-1) 

Sformu uj argument, za pomoc  którego 

uzasadnisz, e pejza  przedstawiony w wierszu ma 

charakter fantastyczny.  

 

 

uzasadni  podane stwierdzenie 
(zadanie do tekstu III) 

 

Komentarz 

Uzasadnia  to popiera  dowodami, argumentami, wykazywa  s uszno  czego . Znalezienie 

argumentów potwierdzaj cych, e pejza  w wierszu ma charakter fantastyczny, nie by o 

trudne, ale wymaga o dok adnego przeczytania i zrozumienia tekstu. Od pisz cego 

wymagano równie  poprawnego sformu owania argumentu – wskazania, co jest 

przedmiotem argumentacji i jakie s  na to dowody.  
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 26. 
 

Przedstawiony w wierszu Kazimiery I akowiczówny pejza  ma charakter fantastyczny, 

poniewa  jego elementami s  ba niowe istoty (smoki, jednoro ce). 

 

Przyk ad odpowiedzi dopuszczalnej 

 

Przedstawiony w wierszu Kazimiery I akowiczówny pejza  ma charakter fantastyczny, 

poniewa  jest w nim du o uosobie . 

 

 

 

Tworzenie tekstu u ytkowego      [5 punktów] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 29. (0-5) 

Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy 

„Ogrody w malarstwie XIX wieku”.  

 

 

redagowa  tekst na zadany temat, 

zachowuj c wymogi typowe dla 

zaproszenia 

tworzy  tekst dostosowany do sytuacji 

komunikacyjnej 

tworzy  tekst spójny i zwi z y 

pisa  poprawnie pod wzgl dem 

j zykowym 

przestrzega  zasad ortografii 

i  interpunkcji 
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Komentarz 

Pisanie zaproszenia, które jest krótkim tekstem, zawieraj cym pro b  o przybycie i wzi cie 

udzia u w jakim  wa nym wydarzeniu (uroczysto ci), wymaga od ucznia uwzgl dnienia 

informacji wskazuj cych, co jest przedmiotem zaproszenia, czyli kto, kogo i w jakim celu 

zaprasza. W tym przypadku oczekiwanymi informacjami s : wskazanie adresata (nawet 

ogólnie), nadawcy – organizatora (mo e by  zbiorowy) i celu (otwarcie wystawy) oraz 

jednoznaczne okre lenie miejsca i czasu (co najmniej dzie , miesi c, godzina) rozpocz cia 

imprezy.  

Niezb dne jest równie  dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. 

Na  zrealizowanie tego kryterium wskazuje np. zastosowanie wyrazów o charakterze 

perswazyjnym (mog  to by  s owa zach ty do udzia u w otwarciu wystawy).  

Pozosta e punkty przyznawane s  za kompozycj  wypowiedzi, j zyk i styl oraz zapis. 

Zaproszenie powinno stanowi  tekst zwi z y i uporz dkowany, zapisany z zachowaniem norm 

poprawno ci j zykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Dopuszcza si  1 b d w ka dej 

z  wymienionych kategorii. 

 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 29. 
 

Serdecznie zapraszam Pa stwa Janin  i Jana Kowalskich na uroczyste otwarcie wystawy 

„Ogrody w malarstwie XIX wieku” w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

Al.  Jerozolimskie  3, 22 maja 2007 roku. Pocz tek uroczysto ci o godz. 18.00. 

W  programie przewidziano wyst pienie Ministra Kultury i Sztuki, wyk ad profesora Jana 

Iksi skiego oraz bankiet z udzia em go ci specjalnych – wybitnych wspó czesnych artystów 

malarzy. 

Obowi zuj  stroje koktajlowe. 

W imieniu organizatorów 

Dyrektor Muzeum Narodowego 
 

 

Redagowanie rozprawki       [16 punktów] 
 

Zadanie Sprawdzano, czy umiesz 
Zadanie 30. (0-16) 

Napisz rozprawk , w której ustosunkujesz 

si  do stwierdzenia: wiat pozbawiony 

pi kna ogrodów by by ubo szy. 

W uzasadnieniu pos u  si  przyk adami 

(w tym jednym z arkusza) z literatury 

lub sztuki, ewentualnie z obu tych 

dziedzin.  

Pami taj, e Twoja praca nie powinna by  

krótsza ni  po owa wyznaczonego miejsca. 

 

 

pisa  na temat 

dobra  informacje do tematu i celu swojej 

wypowiedzi 

pos u y  si  przyk adami w  funkcji 

argumentacyjnej 

podsumowa  rozwa ania 

stosowa  zasady typowe dla kompozycji 

budowanej wypowiedzi 

zredagowa  tekst spójny 

zredagowa  tekst logicznie uporz dkowany 

pisa  poprawnie pod wzgl dem j zykowym 

dostosowa  styl wypowiedzi do sytuacji 

komunikacyjnej 

przestrzega  zasad interpunkcji i ortografii 
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Komentarz 

Redaguj c d u sz  form  wypowiedzi, uczniowie powinni wykaza  si  umiej tno ciami: 

– tworzenia tekstu na zadany temat 

– analizowania, porównywania, porz dkowania i syntetyzowania informacji 

zawartych w tekstach kultury 

– formu owania, porz dkowania i warto ciowania argumentów uzasadniaj cych 

stanowisko w asne lub cudze 

– stosowania zasad organizacji tekstu 

– budowania wypowiedzi poprawnej pod wzgl dem j zykowym, stylistycznym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym. 

Poprawne rozwi zanie zadania wymaga zarówno znajomo ci formy, w jakiej powinien 

wypowiedzie  si  ucze , jak i uwa nej analizy polecenia, które okre la warunki niezb dne do 

napisania tekstu zgodnego z tematem. Pisz cy powinien zaj  stanowisko wobec 

stwierdzenia, e „ wiat pozbawiony ogrodów by by ubo szy”. Warunki okre lone w  temacie 

nie pozostawiaj  mu pe nej swobody w zakresie doboru tre ci. Wymagane jest przywo anie 

przyk adów z dziedzin wskazanych w temacie wypracowania. Zakres argumentacji wyznacza 

zapis nakazuj cy odwo anie si  do przyk adów z literatury lub sztuki, ewentualnie z obu tych 

dziedzin. Polecenie okre la równie  liczb  przyk adów, którymi nale y si  pos u y  dla 

udowodnienia prawdziwo ci tezy – u ycie liczby mnogiej wskazuje, e powinny to by  co 

najmniej dwa przyk ady. Niezb dne jest wykorzystanie jednego przyk adu z  arkusza. 

Charakteryzuj ca si  ustalon  struktur  rozprawka ma kompozycj  trójdzieln , 

zawiera wst p, rozwini cie (argumentacj ) i zako czenie (podsumowanie rozwa a ) 

oddzielone akapitami. Jest tekstem odznaczaj cym si  logik  argumentacji, uporz dkowanym 

i spójnym. Ucze  powinien zrealizowa  te za o enia. 

Wa ne jest równie  operowanie stylem charakterystycznym dla tekstu 

argumentacyjnego i zapis wypowiedzi bezb dny pod wzgl dem j zykowym, zgodny 

z  zasadami ortografii i interpunkcji.  

Nale y te  pami ta , e za prac  na inny temat pisz cy nie otrzymuje punktów, 

a  wypracowanie musi zaj  co najmniej po ow  wyznaczonego miejsca. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi do zadania 30. 
 

Na bogactwo wiata sk adaj  si  mi dzy innymi dziedzictwo kulturowe i przyroda, 

która nas otacza, zarówno ta dzika, jak i ujarzmiona przez cz owieka. Ogrody stanowi  

istotn  cz  tej ostatniej. Te najs awniejsze i najpi kniejsze powsta y jako przejaw luksusu 

i  cho  nie s  mo e niezb dne do ycia, to odgrywaj  w nim znacz c  rol . Jestem 

zwolennikiem stwierdzenia, e „ wiat pozbawiony pi kna ogrodów by by ubo szy”. Postaram 

si  to udowodni , odwo uj c si  do przyk adów z  literatury i sztuki. 

Pierwszym dowodem na s uszno  postawionej przeze mnie tezy mog  by  wisz ce 

ogrody Babilonu. Rosn ce w nich ro liny, zasadzone na kilku wysokich pi trach tarasów 

po czonych skomplikowanym systemem nawadniaj cym, sprawia y wra enie zawieszonych 

w  powietrzu. By y tak niesamowite i pi kne, e babilo skie ogrody  zyska y sobie miano 

jednego z siedmiu cudów wiata staro ytnego. Stanowi y wi c swoisty skarb ca ej ówczesnej 

ludzko ci. Dzi  znamy je tylko z opisów. Bez nich nasza kultura wiele by straci a. Nie by oby 

w  niej jednego z wyobra e  pi kna, za którym ludzko  t skni. 

Kolejnym argumentem przemawiaj cym za s uszno ci  tezy jest wp yw ogrodów na 

wyobra ni  artystów. Wiele licz cych si  w historii sztuki obrazów, na przyk ad s awne 

p ótna impresjonistów, cho by Moneta, zosta o namalowanych pod wp ywem pi kna 

ogrodów. S dz  równie , e gdyby nie zami owanie dziewi tnastowiecznych pisarzy do 

nieujarzmionej natury i rozleg ych przestrzeni (typowych dla ogrodów romantycznych), nie 
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powsta yby na przyk ad ballady i sonety Adama Mickiewicza.  

Argumentem wiadcz cym o warto ci ogrodów jest te  fakt, e ich pi kno mo e mie  

wp yw na postawy i funkcjonowanie ludzi. Przyk adu takiego oddzia ywania dostarcza 

powie  Francis Burnett „Tajemniczy ogród”. Jej bohaterka – obdarzona nie atwym 

charakterem dziewczynka, która straci a rodziców i dom rodzinny – odkrywa zaniedbany 

ogród. Zaczyna go piel gnowa , sadzi i o ywia ro liny i dzi ki temu zmienia chaszcze 

w  pi kne i niezwyk e miejsce. A równocze nie niepostrze enie zmienia si  ona sama. Staje 

si  kim  dobrym i  mi ym. Na dodatek pomaga swojemu kuzynowi Colinowi, którego wszyscy 

uwa aj  za niepe nosprawnego, przezwyci y  prze wiadczenie o chorobie i przywraca 

rado  jego nieszcz liwemu ojcu – swojemu wujowi. Pi kno ogrodu wp ywa wi c 

bezpo rednio na bogactwo osobowo ci bohaterki.  

Reasumuj c, uwa am, e stwierdzenie: „ wiat pozbawiony pi kna ogrodów by by 

ubo szy” jest ze wszech miar s uszne. Bez tego pi kna znacznie zmniejszy yby si  zasoby 

skarbów kultury, nie powsta yby wa ne dzie a malarskie i literackie, a ludziom trudniej 

by oby znale  miejsca, w których panuj  cisza i harmonia, umo liwiaj ce regeneracj  si . 

Mam nadziej , e planuj c rozbudow  miast, nikomu nie przyjdzie do g owy niszczenie 

pi knych ogrodów. „Pami tajcie o ogrodach, przecie  stamt d przyszli cie...”. 
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