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Co sprawdzano w czĊĞci humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2007 roku?
Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów humanistycznych zostaá
skonstruowany wokóá tematu Magia ogrodów. Zadania obejmowaáy wiadomoĞci
i umiejĊtnoĞci zawarte w podstawie programowej nastĊpujących przedmiotów: jĊzyk polski,
historia, wiedza o spoáeczeĔstwie i plastyka oraz ĞcieĪek edukacyjnych: czytelniczej
i medialnej, filozoficznej, europejskiej oraz kultury polskiej na tle tradycji europejskiej.
W prezentowanym materiale zadania zostaáy pogrupowane w innej kolejnoĞci niĪ
w arkuszu egzaminacyjnym Ukáad ten jest zgodny z zapisami w standardach wymagaĔ
egzaminacyjnych i obejmuje dwa obszary standardów:
1. czytanie i odbiór tekstów kultury
2. tworzenie wáasnego tekstu.
PoniĪej zamieszczono teksty kultury stanowiące podstawĊ zadaĔ oraz same zadania.
W obrĊbie pierwszego obszaru standardów zadania pogrupowano, uwzglĊdniając kolejnoĞü
standardów. W wypadku drugiego obszaru, w którym zadania odnosiáy siĊ czĊsto do kilku
standardów jednoczeĞnie, dla lepszej czytelnoĞci zrezygnowano z ich wyodrĊbnienia
i uporządkowano zadania z uwzglĊdnieniem pisania krótkich tekstów dostosowanych do
sytuacji komunikacyjnej czy wymagających posáuĪenia siĊ pojĊciami z poetyki lub
formuáowania argumentów uzasadniających stanowisko, tworzenia tekstu uĪytkowego
i redagowania rozprawki.
Przy wszystkich zadaniach podano liczbĊ punktów moĪliwych do uzyskania za ich
rozwiązanie i wskazano sprawdzane za pomocą tych zadaĔ umiejĊtnoĞci. W zadaniach
zamkniĊtych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawidáową odpowiedĨ, natomiast pod
zadaniami otwartymi zamieszczono przykáady poprawnych rozwiązaĔ uczniowskich.

UmiejĊtnoĞci i wiadomoĞci sprawdzano, wykorzystując zamieszczone niĪej teksty oraz
fotografiĊ ogrodu.

TEKST I
Czáowiek pragnąá zawsze obcowaü z naturą miáo i bezpiecznie. Zacząá wiĊc tworzyü
obszary przyrody uporządkowanej, z koniecznoĞci ogrodzone. Tak powstaá ogród.
Jednym z siedmiu cudów Ğwiata byáy wiszące ogrody Babilonu. Powstaáy
w VIII wieku p.n.e., a – jak gáosi legenda – rozkazaá je zaáoĪyü król Nabuchodonozor II, by
sprawiü przyjemnoĞü swej maáĪonce Amyitis. Wyglądaáy jak zawieszone w powietrzu.
Ogrody te peániáy zarazem waĪną funkcjĊ polityczną: byáy dowodem potĊgi monarchy,
popisem jego niezwykáych umiejĊtnoĞci rozkazywania ludziom i przyrodzie.
W wielu ogrodach Ğredniowiecznych (miĊdzy innymi tych, które powstawaáy na
dziedziĔcach klasztorów) odtwarzano plan raju. Byá to kwadrat; w jego Ğrodku jako oĪywcze
Ĩródáo, o którym mowa w Genezis1, znajdowaáa siĊ studnia lub fontanna. Od niej biegáy ku
róĪnym stronom Ğwiata cztery aleje – jak cztery wspomniane w Biblii rzeki Edenu2.
Epoka renesansu przyniosáa typ ogrodu, w którym niepodzielnie rządziáa geometria.
W koĔcu XV wieku król Francji Karol VIII wróciá do kraju z kampanii wáoskiej pod wielkim
wraĪeniem ogrodów, które zobaczyá w Neapolu. Przywiózá ze sobą wáoskich specjalistów.
Oni dali początek formowaniu siĊ tego, co nosi obecnie nazwĊ „ogrodu francuskiego” lub
„parteru”. Są to (do dziĞ stanowią czĊĞü parków w wielu krajach Ğwiata) ogromne kwadraty
lub prostokąty, dzielone siecią alejek na figury mniejsze o bokach prostych lub bĊdących
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krzywiznami. Zobaczymy tu koáa, trójkąty, wstĊgi, parabole wypeánione precyzyjnie
ksztaátowanymi rabatami.
Od początku XVIII wieku rozwija siĊ koncepcja angielskiego parku krajobrazowego,
która przeciwstawiaáa siĊ modelowi ogrodu francuskiego. Park stawaá siĊ odbiciem dzikiej
natury, jej asymetrii i nieregularnoĞci.
Szczególna rola wáadcy w ksztaátowaniu ogrodów trwaáa tak dáugo, jak monarchia.
Przypomnijmy, Īe jeden z najpiĊkniejszych parków w Polsce – warszawskie àazienki,
wiąĪące elementy geometryczne z naturalnym krajobrazem, zawdziĊczamy naszemu
ostatniemu królowi.
Trzeba teĪ wspomnieü o ogrodach, których w rzeczywistoĞci nie ma, naleĪą bowiem
do literatury, do Ğwiata wyobraĨni – to „ogrody romantyków”, w których przyroda jest
autentycznie dzika, nietkniĊta przez czáowieka: step lub ocean, dziewiczy las lub niebosiĊĪne
turnie.
W XX stuleciu ogród staá siĊ miejscem fizycznej rekreacji, ĞcieĪką zdrowia,
piaskownicą dla dziecka, áawką dla emeryta, grządką warzyw do skopania. ZniknĊáo
rozumienie ogrodu jako miejsca w swoisty sposób sakralnego, dotkniĊtego przez mit...
Natura bowiem dawno juĪ przestaáa budziü w ludziach „tremor dei” – bojaĨĔ boĪą.
Czáowiek opanowaá naturĊ – jak siĊ wydaje – aĪ do przesady. Zataráa siĊ dziĞ – przez
wspóáczesne Ğrodki komunikowania – ĞwiadomoĞü pierwotnego rozumienia ogrodu jako
miejsca, w którym przebywa. Strony „ogrodów” znaleĨü moĪna w Internecie – w przestrzeni
wirtualnej, rozpáywającej siĊ po komputerach caáego Ğwiata. Byü moĪe ucieczka od takiej
przestrzeni, jak kiedyĞ ucieczka z miasta, stanie siĊ powodem nawrotu miáoĞci do Īywych,
pachnących ogrodów.
Na podstawie: Andrzej OsĊka, Magia ogrodów, „Magazyn” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1999, nr 6.
1
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Genezis – KsiĊga Rodzaju, pierwsza ksiĊga Biblii, opowiadająca o stworzeniu Ğwiata i czáowieka
Eden – biblijny raj, miejsce najwyĪszej szczĊĞliwoĞci

TEKST II
Po niepowodzeniach związanych z przebudową Zamku Ujazdowskiego Stanisáaw
August zainteresowaá siĊ budynkiem dawnej áaĨni Lubomirskich, stojącym poĞrodku stawu
w parku Ujazdowskim. Byáo to maáe, efektowne dzieáo architektoniczne autorstwa Tylmana
z Gameren. Budowniczowie króla przebudowali je zgodnie z projektem Dominika Merliniego
na reprezentacyjny paáac, z wykorzystaniem tylko czĊĞci murów dawnego budynku. Po áaĨni
pozostaáa jedynie nazwa. Dawna sala kąpielowa przeksztaácona zostaáa w pokój na planie
koáa, zwany Rotundą. Tutaj, z woli króla, umieszczono posągi czterech monarchów polskich
darzonych przezeĔ najwiĊkszą sympatią. Byli to: Stefan Batory i Zygmunt Stary, dáuta
Andrzeja Le Bruna, Jan III Sobieski, rzeĨbiony przez Franciszka Pincka i Kazimierz Wielki –
dzieáo Jakuba Monaldiego.
W parku znajdowaáy siĊ takĪe inne zabudowania, równieĪ odnawiane
i rekonstruowane. Poza tym wzniesiono parĊ zupeánie nowych pawilonów wedáug projektów
Merliniego. Osobnym wielkim rozdziaáem prac w parku àazienkowskim byáa budowa
teatrów. Pierwszy z nich powstaá z przeróbki istniejącego pawilonu i nazwano go Maáym
Teatrem. W latach 1782-1788 grywano tutaj komedie i opery francuskie dla publicznoĞci
miasta Warszawy. PóĨniej powstaá teatr w PomaraĔczarni, przeznaczony gáównie dla króla
i jego goĞci. Gdy jednak w roku 1791 teatr publiczny na placu KrasiĔskich poddano
remontowi, król udostĊpniá swój teatr Wojciechowi Bogusáawskiemu na przedstawienia dla
staáych bywalców spoĞród ludnoĞci stolicy.
Obydwa te teatry nie mogáy pomieĞciü wiĊkszej liczby widzów, dla których
pobudowano póĨniej doĞü przestronny amfiteatr, zwany teatrem Na Wyspie – jego scena
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mieĞciáa siĊ na wysepce stawu, a widownia na brzegu. Le Brun ozdobiá caáoĞü posągami
wyobraĪającymi TragediĊ i KomediĊ oraz posągami szesnastu najwybitniejszych
dramaturgów Ğwiata, oĞmiu staroĪytnych i oĞmiu nowoĪytnych – wĞród tych ostatnich
znaleĨli siĊ Stanisáaw Trembecki i Julian Ursyn Niemcewicz.
Swój ksztaát, piĊkno i styl park àazienkowski zawdziĊcza Janowi Chrystianowi
Schuchowi, który w 1775 roku przybyá do Polski po studiach w DreĨnie, gdzie ukoĔczyá
architekturĊ, oraz w Holandii, Anglii i Francji, gdzie nauczyá siĊ planowania, zakáadania
i ksztaátowania ogrodów. KoncepcjĊ urządzenia ogrodu realizowaá on wspólnie z królem,
wiąĪąc elementy geometryczne z naturalnym krajobrazem.
Park àazienkowski odgrywaá szczególną rolĊ jako sceneria w dziaáalnoĞci
propagandowej dworu. Tu organizowano liczne imprezy mające oddziaáywaü na caáą ludnoĞü
Warszawy i okolic, na goszczącą tu czĊsto i licznie szlachtĊ prowincjonalną. Forma imprez
nigdy nie byáa oderwana od gáĊbokich treĞci, jak chociaĪby gáoĞne i opiewane przez poetów
odsáoniĊcie w 1788 roku, w 105 rocznicĊ odsieczy wiedeĔskiej, pomnika Jana III, dáuta
Pincka.
Na podstawie: Marek Borucki, W krĊgu króla Stanisáawa, Warszawa 1984.

FOTOGRAFIA OGRODU

Ogród w zespole paáacowo-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 tĊsknoty,
piasek na ĞcieĪkach jest biaáy i záoty;
na wielkich áąkach, na áąkach tĊsknicy
storczyki stoją jak Ğwieca przy Ğwiecy,
a szum rozlanej jak wąĪ wkoáo rzeki
tak mi zamyka, zamyka powieki!
W cichych ogrodach jest Ğwiatáo majowe:
Ğpią w trawie smoki kosmate i páowe;
Ğród bzów kwitnących, omdlaáy z zapachu,
wielki Jednoróg przystanąá bez strachu,
juĪ Ğpi, juĪ oczy przed Ğwiatáem zaciska,
a bzów kiĞü wielka wyziera mu z pyska.
Zegar ogromną wskazówką sáoneczną
jakąĞ godzinĊ pokazaá odwieczną;
na wygáadzonym i lĞniącym kamieniu
spoczĊáo SzczĊĞcie… W jednym oka mgnieniu
zrzuciáo skrzydáa rajskie, pióra pawie
i jako konik polny – znikáo w trawie.
Fontanna w paproü spowita i bluszcze
przeczystą wodĊ przelewa i pluszcze;
z basenu, wsparty w kamienie i zielska,
potĊĪny Wicher wyziera wpóá cielska,
rozrzuciá rĊce, rozpostará skrzydliska,
a woda w pyá mu o pierĞ siĊ rozpryska.
Kazimiera Iááakowiczówna, PejzaĪ, [w:] Poezja polska okresu miĊdzywojennego. Antologia, Wrocáaw1987.
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Obszar I
Czytanie i odbiór tekstów kultury
Standard 1.
Czytanie tekstów kultury na poziomie dosáownym i przenoĞnym
[8 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 1. (0-1)
Wyraz magia uĪyty w tytule Magia ogrodów wskazaü znaczenie podanego wyrazu
wskazuje na ich
A.
B.
C.
D.

genezĊ i historyczne przemiany.
dziką naturĊ i nieregularną kompozycjĊ.
funkcje i stylową róĪnorodnoĞü.
niezwykáy urok i siáĊ oddziaáywania.

Zadanie 5. (0-1)
znaczenie
Fontanna wznoszona w centrum Ğredniowiecznego odczytaü
wskazującego
na
ogrodu byáa symbolem
okreĞlonego przedmiotu
(zadanie do tekstu I)
A. prawdy.
B. sprawiedliwoĞci.
C. Īycia.
D. niewinnoĞci.

Zadanie 7. (0-1)
Uksztaátowanie parku àazienkowskiego
cechy charakterystyczne dla dwóch stylów:
A.
B.
C.
D.

wyraĪenia
symbolikĊ

miaáo odczytaü sens fragmentu tekstu
(zadanie do tekstu I)

babiloĔskiego i francuskiego.
niemieckiego i angielskiego.
francuskiego i angielskiego.
babiloĔskiego i wáoskiego.

Zadanie 8. (0-1)
Z tekstu I wynika, Īe

odczytaü sens fragmentu tekstu

A. ogród angielski ksztaátowano na wzór ogrodu
Ğredniowiecznego.
B. modelowy ogród francuski odwzorowywaá
naturalny krajobraz.
C. twórcy ogrodu angielskiego odrzucali sztuczną
regularnoĞü.
D. koncepcja ogrodu francuskiego wynikaáa z modelu
ogrodu angielskiego.

5

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007

Zadanie 9. (0-1)
Zdaniem autora tekstu I dla czáowieka XX wieku odczytaü sens fragmentu tekstu
wspóáczesny ogród to przede wszystkim
A.
B.
C.
D.

obszar o szczególnych walorach krajobrazowych.
centrum kultu religijnego.
przedmiot badaĔ naukowych.
miejsce o charakterze uĪytkowym.

Zadanie 14. (0-1)
Warszawskie àazienki zawdziĊczają swe piĊkno odczytaü sens fragmentu tekstu
(zadanie do tekstu II)
mecenatowi
A.
B.
C.
D.

Zygmunta Starego.
Stefana Batorego.
Jana III Sobieskiego.
Stanisáawa Augusta Poniatowskiego.

Zadanie 16. (0-1)
OdsáoniĊcie w 1788 roku pomnika Jana III odczytaü sens fragmentu tekstu
Sobieskiego w parku àazienkowskim miaáo na celu (zadanie do tekstu II)
upamiĊtnienie
A.
B.
C.
D.

dawnego triumfu orĊĪa polskiego.
bliskich związków króla z Warszawą.
zakoĔczenia rozbudowy àazienek.
koronacji ostatniego króla polskiego.

Zadanie 23. (0-1)
Podaj motyw zaczerpniĊty
posáuĪyáa siĊ autorka wiersza.

z

baĞni,

którym rozpoznaü motyw baĞniowy
(zadanie do tekstu III)

Komentarz
Udzielenie prawidáowej odpowiedzi wymagaáo uwaĪnego przeczytania wiersza Kazimiery
Iááakowiczówny i jego analizy pod kątem wskazanego w poleceniu problemu.
Podane niĪej przykáady zawierają poprawną odpowiedĨ. Dopuszcza siĊ równieĪ odpowiedĨ,
w której zacytowano odpowiedni fragment tekstu. Sposób zapisu moĪe byü dowolny i nie
wpáywa na punktacjĊ.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 23.
smok lub jednoroĪec
Przykáady odpowiedzi dopuszczalnych
Ğpią w trawie smoki kosmate i páowe
lub
wielki Jednoróg przystanąá bez strachu
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Standard 2.
Interpretowanie tekstów kultury z uwzglĊdnieniem intencji nadawcy
[2 punkty]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 10. (0-1)
W ostatnim zdaniu tekstu I autor wyraĪa
A.
B.
C.
D.

dostrzec intencje autora tekstu

ubolewanie.
nadziejĊ.
obawĊ.
zadowolenie.

Zadanie 24. (0-1)
WyjaĞnij, za czym tĊskni osoba mówiąca w wierszu, odczytaü intencje osoby mówiącej
opisując ogrody tĊsknoty. Nie posáuguj siĊ w wierszu
(zadanie do tekstu III)
okreĞleniami z tekstu.
Komentarz
Zgodnie z zaáoĪeniem autora zadania uczeĔ powinien dokonaü interpretacji tekstu,
uwzglĊdniając intencje nadawcy. Poprawne wykonanie zadania wymaga wiĊc wnikliwej
analizy tekstu. Dodatkowym warunkiem, jaki musi speániü uczeĔ, jest zakaz cytowania czy
uĪywania okreĞleĔ autorskich.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 24.
Opisując „ogrody tĊsknoty”, osoba mówiąca w wierszu tĊskni za Ğwiatem bezpiecznym,
krainą szczĊĞliwoĞci, wiecznej wiosny, ciszy, spokoju.

Standard 3.
Wyszukiwanie informacji zawartych w róĪnych tekstach kultury
[6 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 3. (0-1)
Z tekstu I wynika, Īe w Babilonii ogród Amyitis wyszukaü informacjĊ w tekĞcie
miaá duĪe znaczenie, gdyĪ
A. tylko w nim mogáy odbywaü siĊ obrzĊdy religijne
i dysputy filozoficzne.
B. Ğwiadczyá o potĊdze wáadcy, który potrafiá
ujarzmiü nawet dziką przyrodĊ.
C. znajdowaáo siĊ tam oĪywcze Ĩródáo, o którym
mowa w KsiĊdze Rodzaju.
D. byá jedynym Ĩródáem natchnienia dla tamtejszych
poetów i malarzy.
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Zadanie 4. (0-1)
Zdaniem autora tekstu I twórcy
Ğredniowiecznych ogrodów wzorowali siĊ na
A.
B.
C.
D.

wielu wyszukaü informacjĊ w tekĞcie

babiloĔskich tarasach.
parkach krajobrazowych.
biblijnym raju.
mitycznej Arkadii.

Zadanie 12. (0-1)
W 1791 roku królewski teatr w PomaraĔczarni staá wyszukaü informacjĊ w tekĞcie
(zadanie do tekstu II)
siĊ na pewien czas
A.
B.
C.
D.

sceną publiczną.
salą kąpielową.
biblioteką króla.
galerią rzeĨb.

Zadanie 13. (0-1)
W teatrze Na Wyspie umieszczono posągi

wyszukaü informacjĊ w tekĞcie
(zadanie do tekstu II)

A. Jakuba Monaldiego i Kazimierza Wielkiego.
B. Stanisáawa Trembeckiego i Juliana Ursyna
Niemcewicza.
C. Wojciecha
Bogusáawskiego
i
Zygmunta
KrasiĔskiego.
D. Stefana Batorego i Franciszka Pincka.
Zadanie 15. (0-1)
Z tekstu II wynika, Īe znawcą ogrodnictwa byá
A.
B.
C.
D.

wyszukaü informacjĊ w tekĞcie

Andrzej Le Brun.
Jan Chrystian Schuch.
Dominik Merlini.
Tylman z Gameren.

Zadanie 21. (0-1)
Wypisz z tekstu I fragment, który mógáby byü wyszukaü informacjĊ w tekĞcie
opisem ogrodu znajdującego siĊ na fotografii.
Komentarz
Aby rozwiązaü poprawnie zadanie, naleĪy wyszukaü w tekĞcie I taki fragment, który mógáby
stanowiü opis ogrodu z fotografii. W zamieszczonym tekĞcie takich fragmentów jest kilka.
UczeĔ moĪe wypisaü wszystkie, ale uzyskuje punkt równieĪ wtedy, gdy zacytuje jeden. Nie
przyznaje siĊ punktu, jeĪeli odpowiedĨ nie jest cytatem, mimo Īe pozostaáe kryteria są
speánione. Brak cudzysáowu nie wpáywa na punktacjĊ za odpowiedĨ.
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Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 21.
typ ogrodu, w którym niepodzielnie rządziáa geometria
lub
Są to [...] ogromne kwadraty lub prostokąty, dzielone siecią alejek na figury mniejsze
o bokach prostych lub bĊdących krzywiznami
lub
Zobaczymy tu koáa, trójkąty, wstĊgi, parabole wypeánione precyzyjnie ksztaátowanymi
rabatami.
lub dowolne ukáady tych zdaĔ

Standard 4.

Dostrzeganie w odczytywanych tekstach Ğrodków wyrazu i okreĞlanie ich
funkcji
[3 punkty]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 19. (0-1)
Realizując koncepcjĊ ogrodu przedstawionego na wskazaü gáówny element kompozycji
ogrodu ukazanego na fotografii
fotografii, twórca
A. wyeksponowaá wyjątkowo urozmaiconą rzeĨbĊ
terenu.
B. podporządkowaá jego kompozycjĊ nieregularnemu
ukáadowi ĞcieĪek.
C. odrzuciá troskĊ o artystyczne formy na rzecz
zachowania naturalnego krajobrazu.
D. rozplanowaá go wzdáuĪ wiodącej zapewne od
paáacu osi kompozycyjnej.
Zadanie 22. (0-1)
Wypisz z utworu wers, w którym bezpoĞrednio rozpoznaü
liryczny
ujawnia siĊ podmiot liryczny.

w

wierszu

podmiot

(zadanie do tekstu III)

Komentarz
Osią utworu lirycznego jest podmiot liryczny (mówi siĊ o nim takĪe jako o „ja” lirycznym).
Stanowi on jeden z zasadniczych czynników organizujących dzieáo, jest bowiem gáówną
postacią, która w swej wypowiedzi przekazuje wáasne przeĪycia, doznania, mniemania.
W pewnych przypadkach jego obecnoĞü zaznacza siĊ bezpoĞrednio w samym ksztaácie
wypowiedzi, co moĪna stwierdziü dziĊki wystĊpowaniu w utworze takich form gramatycznych,
jak czasowniki w pierwszej osobie lub zaimki „ja”, „mój”. UczeĔ powinien wypisaü
odpowiedni fragment tekstu. Brak cudzysáowu nie wpáywa na punktacjĊ za odpowiedĨ.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 22.
Tak mi zamyka, zamyka powieki!
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Zadanie 25. (0-1)
Napisz, jaką funkcjĊ peáni wielokropek w wierszu okreĞliü funkcjĊ, jaką peáni w tekĞcie
podany znak interpunkcyjny
PejzaĪ.
(zadanie do tekstu III)

Komentarz
Wielokropek jest znakiem interpunkcyjnym skáadającym siĊ z trzech kropek. Stosuje siĊ go
gáównie, aby zaznaczyü, Īe tok wypowiedzi zostaá przerwany ze wzglĊdów emocjonalnych.
Ponadto wielokropek sygnalizuje wprowadzenie treĞci, których w danym kontekĞcie nie
moĪna oczekiwaü, oraz sáuĪy oddaniu w piĞmie takich wáaĞciwoĞci mowy, jak intonacja czy
zawieszenie gáosu. Za pomocą wielokropka umieszczonego w nawiasie oznaczamy
opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu, ale ta sytuacja nie dotyczy wiersza.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 25.
Wielokropek sáuĪy podkreĞleniu emocji przekazywanych w tekĞcie.
lub
Wielokropek zapowiada wprowadzenie treĞci, których nie moĪna oczekiwaü.
lub
Wielokropek zapowiada wprowadzenie zaskakujących treĞci.
lub
Wielokropek jakby wydáuĪa obecnoĞü SzczĊĞcia.
lub
Wielokropek pozwala dáuĪej cieszyü siĊ SzczĊĞciem.
Przykáady odpowiedzi dopuszczalnych
Wielokropek przerywa (zawiesza) tok mówienia.
lub
Wielokropek urywa wypowiedĨ.

Standard 5.
Odnajdywanie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych
w rozwoju cywilizacyjnym Polski i Ğwiata
[1 punkt]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 20. (0-1)
zaleĪnoĞci
PiĊkno ogrodu w zespole paáacowo-ogrodowym wskazaü
wystĊpowaniem danego
Vaux-le-Vicomte jest efektem
i jego Ĩródáami
(zadanie do fotografii)
A. swobodnego rozrastania siĊ roĞlin.
B. zachowania przyrody autentycznie dzikiej.
C. przemyĞlanego formowania przyrody.
D. zdominowania przyrody przez rzeĨby.
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Standard 6.
Dostrzeganie i analizowanie kontekstów niezbĊdnych do interpretacji
tekstów kultury
[5 punktów]
Zadania

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 2. (0-1)
Wiszące ogrody zaliczane do siedmiu cudów Ğwiata okreĞliü epokĊ, wykorzystując wáasną
wiedzĊ i informacje z tekstu
powstaáy w okresie
(zadanie do tekstu I)

A.
B.
C.
D.

staroĪytnoĞci.
Ğredniowiecza.
odrodzenia.
romantyzmu.

Zadanie 6. (0-1)
Renesans, jedna z epok w kulturze europejskiej, wskazaü miejsce narodzin renesansu
(zadanie do tekstu I)
narodziá siĊ
A.
B.
C.
D.

we Francji.
w Anglii.
w Polsce.
we Wáoszech.

Zadanie 11. (0-1)
Wyrazem podstawowym dla rzeczownika ogród wskazaü wyraz podstawowy
(zadanie do tekstu I)
jest
A.
B.
C.
D.

ogródek.
ogrodziü.
ogrodniczka.
ogrodniczy.

Zadanie 17. (0-1)
Przebudowa parku àazienkowskiego, o której wskazaü uwarunkowania, w jakich
doszáo do wydarzeĔ opisanych
mowa w tekĞcie II, zbiegáa siĊ w czasie
w tekĞcie
A. z odrodzeniem kulturalnym na ziemiach polskich.
B. z zaniechaniem reform gospodarczych w Polsce.
C. z rozwojem terytorialnym paĔstwa polskiego.
D. z umocnieniem siĊ pozycji Polski w Europie.
Zadanie 18. (0-1)
Cykliczne spotkania organizowane przez króla wskazaü nazwĊ cyklicznych spotkaĔ
Stanisáawa Augusta w jego letniej rezydencji towarzysko-kulturalnych
organizowanych w Polsce epoki
przeszáy do historii pod nazwą
stanisáawowskiej
(zadanie do tekstu II)
A. obiadów czwartkowych.
B. wieczorów literackich.
C. poranków w PomaraĔczarni.
D. kolacji w paáacu Na Wodzie.
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Obszar II
Tworzenie wáasnego tekstu
Tworzenie tekstu w zadaniach krótkiej odpowiedzi
Posáugiwanie siĊ kategoriami i pojĊciami swoistymi dla przedmiotów
i ĞcieĪek edukacyjnych
[1 punkt]
Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 27. (0-1)
UĪywając terminów odnoszących siĊ do posáugiwaü siĊ pojĊciami z poetyki
budowy wiersza, podaj dwie cechy (zadanie do tekstu III)
utworu Kazimiery Iááakowiczówny,
które decydują o jego melodyjnoĞci.
Komentarz
Wypowiadając siĊ na róĪne tematy, powinieneĞ posáugiwaü siĊ kategoriami i terminami
typowymi dla przedmiotów humanistycznych i ĞcieĪek edukacyjnych. Do rozwiązania tego
zadania niezbĊdna jest znajomoĞü pojĊü dotyczących budowy wiersza, a szczególnie tych,
które odnoszą siĊ do elementów decydujących o jego melodyjnoĞci. Są wĞród nich wersy,
strofy i powtórzenia – zarówno celowe powtórzenia wyrazów, jak i konstrukcji skáadniowych,
takĪe powtórzenia jednakowych lub podobnych ukáadów brzmieniowych w zakoĔczeniach
wersów (rymy), staáy przedziaá wewnątrzwersowy (Ğredniówka) oraz staáa liczba zgáosek
w wersie czy wersów w strofie.

Przykáady poprawnych odpowiedzi do zadania 27.
jednakowa liczba zgáosek w wersach
lub
jednakowa liczba wersów w strofach
lub
rymy
lub
Ğredniówka
lub
powtórzenia
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Tworzenie tekstu dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej
Zadanie

[2 punkty]

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 28. (0-2)
Do odpowiednich rubryk tabeli wpisz zgrubienia podaü wyrazy o róĪnym zabarwieniu
emocjonalnym
wystĊpujące we fragmencie wiersza:
(zadanie do tekstu III)
potĊĪny Wicher wyziera wpóá cielska,
rozrzuciá rĊce, rozpostará skrzydliska,
a woda w pyá mu o pierĞ siĊ rozpryska.
Dopisz ich formy neutralne,
zdrobnienia tych form.
Zgrubienia

Wyrazy
neutralne

a

nastĊpnie

Zdrobnienia

Komentarz
UĪycie wyrazów zdrobniaáych i zgrubiaáych áączy siĊ najczĊĞciej z zabarwieniem
ekspresywnym wypowiedzi. Wyrazy pochodne utworzone dla nazwania czegoĞ o maáym
rozmiarze, nadające nazywanym osobom (zjawiskom, rzeczom, zwierzĊtom) formĊ
pieszczotliwą, nazywamy zdrobnieniami. Zazwyczaj akcentują one pozytywny stosunek do
obiektu podlegającego ocenie. Zgrubienia natomiast to rzeczowniki pochodne
wyolbrzymiające i wzmacniające znaczenie wyrazów, od których zostaáy utworzone, czĊsto
Īartobliwe i rubaszne. SáuĪą do oznaczania przedmiotów, ludzi, zwierząt itp., wobec których
chcemy wyraziü stosunek najczĊĞciej niechĊtny i pogardliwy, ale czasem teĪ wspóáczucie.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 28.
Zgrubienia

Wyrazy neutralne

Zdrobnienia

cielsko

ciaáo

ciaáko

skrzydliska

skrzydáa

skrzydeáka
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Formuáowanie argumentów uzasadniających stanowisko wáasne lub cudze
[1 punkt]
Zadanie
Sprawdzano, czy umiesz
Zadanie 26. (0-1)
Sformuáuj argument, za pomocą którego uzasadniü podane stwierdzenie
uzasadnisz, Īe pejzaĪ przedstawiony w wierszu ma (zadanie do tekstu III)
charakter fantastyczny.

Komentarz
Uzasadniaü to popieraü dowodami, argumentami, wykazywaü sáusznoĞü czegoĞ. Znalezienie
argumentów potwierdzających, Īe pejzaĪ w wierszu ma charakter fantastyczny, nie byáo
trudne, ale wymagaáo dokáadnego przeczytania i zrozumienia tekstu. Od piszącego
wymagano równieĪ poprawnego sformuáowania argumentu – wskazania, co jest
przedmiotem argumentacji i jakie są na to dowody.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 26.
Przedstawiony w wierszu Kazimiery Iááakowiczówny pejzaĪ ma charakter fantastyczny,
poniewaĪ jego elementami są baĞniowe istoty (smoki, jednoroĪce).
Przykáad odpowiedzi dopuszczalnej
Przedstawiony w wierszu Kazimiery Iááakowiczówny pejzaĪ ma charakter fantastyczny,
poniewaĪ jest w nim duĪo uosobieĔ.

Tworzenie tekstu uĪytkowego

[5 punktów]

Zadanie

Sprawdzano, czy umiesz

Zadanie 29. (0-5)
x redagowaü tekst na zadany temat,
Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy
zachowując wymogi typowe dla
„Ogrody w malarstwie XIX wieku”.
zaproszenia
x tworzyü tekst dostosowany do sytuacji
komunikacyjnej
x tworzyü tekst spójny i zwiĊzáy
x pisaü poprawnie pod wzglĊdem
jĊzykowym
x przestrzegaü
zasad
ortografii
i interpunkcji
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Komentarz
Pisanie zaproszenia, które jest krótkim tekstem, zawierającym proĞbĊ o przybycie i wziĊcie
udziaáu w jakimĞ waĪnym wydarzeniu (uroczystoĞci), wymaga od ucznia uwzglĊdnienia
informacji wskazujących, co jest przedmiotem zaproszenia, czyli kto, kogo i w jakim celu
zaprasza. W tym przypadku oczekiwanymi informacjami są: wskazanie adresata (nawet
ogólnie), nadawcy – organizatora (moĪe byü zbiorowy) i celu (otwarcie wystawy) oraz
jednoznaczne okreĞlenie miejsca i czasu (co najmniej dzieĔ, miesiąc, godzina) rozpoczĊcia
imprezy.
NiezbĊdne jest równieĪ dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej.
Na zrealizowanie tego kryterium wskazuje np. zastosowanie wyrazów o charakterze
perswazyjnym (mogą to byü sáowa zachĊty do udziaáu w otwarciu wystawy).
Pozostaáe punkty przyznawane są za kompozycjĊ wypowiedzi, jĊzyk i styl oraz zapis.
Zaproszenie powinno stanowiü tekst zwiĊzáy i uporządkowany, zapisany z zachowaniem norm
poprawnoĞci jĊzykowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Dopuszcza siĊ 1 báąd w kaĪdej
z wymienionych kategorii.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 29.
Serdecznie zapraszam PaĔstwa JaninĊ i Jana Kowalskich na uroczyste otwarcie wystawy
„Ogrody w malarstwie XIX wieku” w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 3, 22 maja 2007 roku. Początek uroczystoĞci o godz. 18.00.
W programie przewidziano wystąpienie Ministra Kultury i Sztuki, wykáad profesora Jana
IksiĔskiego oraz bankiet z udziaáem goĞci specjalnych – wybitnych wspóáczesnych artystów
malarzy.
Obowiązują stroje koktajlowe.
W imieniu organizatorów
Dyrektor Muzeum Narodowego

Redagowanie rozprawki
Zadanie
Zadanie 30. (0-16)
Napisz rozprawkĊ, w której ustosunkujesz
siĊ do stwierdzenia: ĝwiat pozbawiony
piĊkna ogrodów byáby uboĪszy.
W uzasadnieniu posáuĪ siĊ przykáadami
(w tym jednym z arkusza) z literatury
lub sztuki, ewentualnie z obu tych
dziedzin.
PamiĊtaj, Īe Twoja praca nie powinna byü
krótsza niĪ poáowa wyznaczonego miejsca.

[16 punktów]
Sprawdzano, czy umiesz

x pisaü na temat
x dobraü informacje do tematu i celu swojej
wypowiedzi
x posáuĪyü siĊ przykáadami w funkcji
argumentacyjnej
x podsumowaü rozwaĪania
x stosowaü zasady typowe dla kompozycji
budowanej wypowiedzi
x zredagowaü tekst spójny
x zredagowaü tekst logicznie uporządkowany
x pisaü poprawnie pod wzglĊdem jĊzykowym
x dostosowaü styl wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej
x przestrzegaü zasad interpunkcji i ortografii
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Komentarz
Redagując dáuĪszą formĊ wypowiedzi, uczniowie powinni wykazaü siĊ umiejĊtnoĞciami:
– tworzenia tekstu na zadany temat
– analizowania, porównywania, porządkowania i syntetyzowania informacji
zawartych w tekstach kultury
– formuáowania, porządkowania i wartoĞciowania argumentów uzasadniających
stanowisko wáasne lub cudze
– stosowania zasad organizacji tekstu
– budowania wypowiedzi poprawnej pod wzglĊdem jĊzykowym, stylistycznym,
ortograficznym i interpunkcyjnym.
Poprawne rozwiązanie zadania wymaga zarówno znajomoĞci formy, w jakiej powinien
wypowiedzieü siĊ uczeĔ, jak i uwaĪnej analizy polecenia, które okreĞla warunki niezbĊdne do
napisania tekstu zgodnego z tematem. Piszący powinien zająü stanowisko wobec
stwierdzenia, Īe „Ğwiat pozbawiony ogrodów byáby uboĪszy”. Warunki okreĞlone w temacie
nie pozostawiają mu peánej swobody w zakresie doboru treĞci. Wymagane jest przywoáanie
przykáadów z dziedzin wskazanych w temacie wypracowania. Zakres argumentacji wyznacza
zapis nakazujący odwoáanie siĊ do przykáadów z literatury lub sztuki, ewentualnie z obu tych
dziedzin. Polecenie okreĞla równieĪ liczbĊ przykáadów, którymi naleĪy siĊ posáuĪyü dla
udowodnienia prawdziwoĞci tezy – uĪycie liczby mnogiej wskazuje, Īe powinny to byü co
najmniej dwa przykáady. NiezbĊdne jest wykorzystanie jednego przykáadu z arkusza.
Charakteryzująca siĊ ustaloną strukturą rozprawka ma kompozycjĊ trójdzielną,
zawiera wstĊp, rozwiniĊcie (argumentacjĊ) i zakoĔczenie (podsumowanie rozwaĪaĔ)
oddzielone akapitami. Jest tekstem odznaczającym siĊ logiką argumentacji, uporządkowanym
i spójnym. UczeĔ powinien zrealizowaü te zaáoĪenia.
WaĪne jest równieĪ operowanie stylem charakterystycznym dla tekstu
argumentacyjnego i zapis wypowiedzi bezbáĊdny pod wzglĊdem jĊzykowym, zgodny
z zasadami ortografii i interpunkcji.
NaleĪy teĪ pamiĊtaü, Īe za pracĊ na inny temat piszący nie otrzymuje punktów,
a wypracowanie musi zająü co najmniej poáowĊ wyznaczonego miejsca.

Przykáad poprawnej odpowiedzi do zadania 30.
Na bogactwo Ğwiata skáadają siĊ miĊdzy innymi dziedzictwo kulturowe i przyroda,
która nas otacza, zarówno ta dzika, jak i ujarzmiona przez czáowieka. Ogrody stanowią
istotną czĊĞü tej ostatniej. Te najsáawniejsze i najpiĊkniejsze powstaáy jako przejaw luksusu
i choü nie są moĪe niezbĊdne do Īycia, to odgrywają w nim znaczącą rolĊ. Jestem
zwolennikiem stwierdzenia, Īe „Ğwiat pozbawiony piĊkna ogrodów byáby uboĪszy”. Postaram
siĊ to udowodniü, odwoáując siĊ do przykáadów z literatury i sztuki.
Pierwszym dowodem na sáusznoĞü postawionej przeze mnie tezy mogą byü wiszące
ogrody Babilonu. Rosnące w nich roĞliny, zasadzone na kilku wysokich piĊtrach tarasów
poáączonych skomplikowanym systemem nawadniającym, sprawiaáy wraĪenie zawieszonych
w powietrzu. Byáy tak niesamowite i piĊkne, Īe babiloĔskie ogrody zyskaáy sobie miano
jednego z siedmiu cudów Ğwiata staroĪytnego. Stanowiáy wiĊc swoisty skarb caáej ówczesnej
ludzkoĞci. DziĞ znamy je tylko z opisów. Bez nich nasza kultura wiele by straciáa. Nie byáoby
w niej jednego z wyobraĪeĔ piĊkna, za którym ludzkoĞü tĊskni.
Kolejnym argumentem przemawiającym za sáusznoĞcią tezy jest wpáyw ogrodów na
wyobraĨniĊ artystów. Wiele liczących siĊ w historii sztuki obrazów, na przykáad sáawne
páótna impresjonistów, choüby Moneta, zostaáo namalowanych pod wpáywem piĊkna
ogrodów. SądzĊ równieĪ, Īe gdyby nie zamiáowanie dziewiĊtnastowiecznych pisarzy do
nieujarzmionej natury i rozlegáych przestrzeni (typowych dla ogrodów romantycznych), nie
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powstaáyby na przykáad ballady i sonety Adama Mickiewicza.
Argumentem Ğwiadczącym o wartoĞci ogrodów jest teĪ fakt, Īe ich piĊkno moĪe mieü
wpáyw na postawy i funkcjonowanie ludzi. Przykáadu takiego oddziaáywania dostarcza
powieĞü Francis Burnett „Tajemniczy ogród”. Jej bohaterka – obdarzona nieáatwym
charakterem dziewczynka, która straciáa rodziców i dom rodzinny – odkrywa zaniedbany
ogród. Zaczyna go pielĊgnowaü, sadzi i oĪywia roĞliny i dziĊki temu zmienia chaszcze
w piĊkne i niezwykáe miejsce. A równoczeĞnie niepostrzeĪenie zmienia siĊ ona sama. Staje
siĊ kimĞ dobrym i miáym. Na dodatek pomaga swojemu kuzynowi Colinowi, którego wszyscy
uwaĪają za niepeánosprawnego, przezwyciĊĪyü przeĞwiadczenie o chorobie i przywraca
radoĞü jego nieszczĊĞliwemu ojcu – swojemu wujowi. PiĊkno ogrodu wpáywa wiĊc
bezpoĞrednio na bogactwo osobowoĞci bohaterki.
Reasumując, uwaĪam, Īe stwierdzenie: „ĝwiat pozbawiony piĊkna ogrodów byáby
uboĪszy” jest ze wszech miar sáuszne. Bez tego piĊkna znacznie zmniejszyáyby siĊ zasoby
skarbów kultury, nie powstaáyby waĪne dzieáa malarskie i literackie, a ludziom trudniej
byáoby znaleĨü miejsca, w których panują cisza i harmonia, umoĪliwiające regeneracjĊ siá.
Mam nadziejĊ, Īe planując rozbudowĊ miast, nikomu nie przyjdzie do gáowy niszczenie
piĊknych ogrodów. „PamiĊtajcie o ogrodach, przecieĪ stamtąd przyszliĞcie...”.

17

