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KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

KWIECIE  2007
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 50

EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
 

 
Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  nauczycielowi. 

 

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i dat  urodzenia. 

 

3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 

 

4. Rozwi zania zapisuj d ugopisem lub piórem z czarny

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

m

tuszem/atramentem. Nie u ywaj korektora.  

 

5. W zadaniach od 1. do 20. s  podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Odpowiada im nast puj cy uk ad na karcie odpowiedzi: 

 

 
 

Wybierz tylko jedn  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej

liter  – np. gdy wybra e  odpowied  "A": 
 

 
 

6. Staraj si  nie pope ni  b dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je li si

pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zamaluj inn  odpowied . 
 

 

 
 

7. Rozwi zania zada  od 21. do 30. zapisz czytelnie i starannie

w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekre laj. 

 

8. Redaguj c odpowiedzi do zada , mo esz wykorzysta  miejsca opatrzone

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d  sprawdzane

i  oceniane.  

Powodzenia!

WPISUJE UCZE  

dzie miesi c rok 

UZUPE NIA ZESPÓ  
NADZORUJ CY 

dysleksja 

miejsce  

na naklejk  

z kodem 

GH-1-072 
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Magia ogrodów 
 
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 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Zadanie 5. (0-1) 
Fontanna wznoszona w centrum redniowiecznego ogrodu by a symbolem 
 

A. prawdy. B. sprawiedliwo ci. 

C. ycia. D. niewinno ci. 

 

 

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.  
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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. 

 

 

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. 

 

 
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. 

 

 
Zadanie 10. (0-1) 
W ostatnim zdaniu tekstu I autor wyra a 
 

A. ubolewanie. B. nadziej . C. obaw . D. zadowolenie. 

 
 
Zadanie 11. (0-1) 
Wyrazem podstawowym dla rzeczownika ogród jest  
 

A. ogródek. B. ogrodzi . C. ogrodniczka. D. ogrodniczy. 

 

 

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 
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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 

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. 

 
 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 
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. 

 
 
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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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Fotografia ogrodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 
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.  

 

 

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.  
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Zadanie 21. (0-1) 
Wypisz z tekstu I fragment, który móg by by  opisem ogrodu znajduj cego si  na 
fotografii. 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

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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Zadanie 22. (0-1) 
Wypisz z utworu wers, w którym bezpo rednio ujawnia si  podmiot liryczny.  

....................................................................................................................................................... 

 
Zadanie 23. (0-1) 
Podaj motyw zaczerpni ty z ba ni, którym pos u y a si  autorka wiersza. 
 

....................................................................................................................................................... 

 
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. 
 

....................................................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 25. (0-1)  
Napisz, jak  funkcj  pe ni wielokropek w wierszu Pejza . 
 

....................................................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 26. (0-1) 
Sformu uj argument, za pomoc  którego uzasadnisz, e pejza  przedstawiony w wierszu 
ma charakter fantastyczny.  
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

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.  
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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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 
   

   

 
 
Zadanie 29. (0-5) 
Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy „Ogrody w malarstwie XIX wieku”.  
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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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. 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Brudnopis 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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