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KOD UCZNIA: .....................                      ......................................................, dn.13 listopada 2013 r. 

                                                                                                                  (miejscowość, w której odbywają się eliminacje)  

 

ELIMINACJE PIERWSZEGO ETAPU 

XI KONKURSU HUMANISTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Rok szkolny 2013/2014 
 

Droga Uczestniczko, Drogi Uczestniku Konkursu Humanistycznego! 

 

Witamy Cię w eliminacjach pierwszego, szkolnego etapu Konkursu 

Humanistycznego. Gratulujemy Ci, że jesteś w gronie zdolnych uczniów  

i reprezentujesz swoją szkołę w jedenastej edycji Konkursu, organizowanego  

dla szkół podstawowych. 

To Twój ogromny sukces! 

Przed Tobą 90 minut pracy z testem konkursowym. Jesteśmy pewni,  

że poradzisz sobie znakomicie ze wszystkimi zadaniami. Skoncentruj się, 

uważnie czytaj teksty źródłowe i polecenia. Pisz długopisem lub piórem.  

Nie używaj korektora – w razie pomyłki przekreśl błędne zapisy.  

Powodzenia! Mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejnym etapie 

Konkursu Humanistycznego.  

 

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZESTNICZKĘ/UCZESTNIKA KONKURSU:  

 

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

(wypełnia szkolna komisja konkursowa po sprawdzeniu testu, przed rozkodowaniem pracy) 
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Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania 1-2.  

 

Biała Dama w lochu 

 
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

1
 ma 402 m długości, prowadzi  

przez dawne piwnice i lochy, które drążono w lessowym gruncie pod miastem. 

Ten podziemny labirynt zaczął powstawać już w średniowieczu. Opatów znajdował 

się wówczas na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Krakowa na Pomorze i Ruś Halicką. 

Piwnice do przechowywania towarów drążyli kupcy pod swoimi domami. W pierwszej 

połowie XVI wieku, gdy Opatów przeżywał swój największy rozkwit jako miasto kanclerza 

Krzysztofa Szydłowieckiego, zaczęło brakować miejsca na podziemne komory. Kupcy  

i mieszczanie drążyli je więc nie tylko pod domami, ale także ulicami i coraz głębiej, nawet 

15 m pod ziemią. W ten sposób powstał drugi i trzeci poziom piwnic. W sumie podziemne 

korytarze i komory miały kilka kilometrów długości. Najwięcej było ich w obrębie rynku. 

Prócz składowania towarów, służyły opatowianom jako miejsce schronienia podczas wrogich 

najazdów. 

Gdy Opatów przestał się liczyć jako ośrodek handlowy, piwnice i lochy zostały 

zapomniane, zwłaszcza te najgłębiej położone. Już w XIX wieku zaczęły natomiast zagrażać 

miastu, zawalenie wyrobisk powodowało pękanie murów budynków. Od 1971 roku 

prowadzono prace zabezpieczające pod kierunkiem naukowców z Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. Większość pomieszczeń zasypano, część odbudowano, połączono 

korytarzami i w ten sposób powstała podziemna trasa, jedna z największych atrakcji 

turystycznych Opatowa. Do zwiedzania udostępniona została w 1984 roku. Ma 402 m 

długości, wiedzie przez 46 komór i korytarzy. W części urządzono wystawy poświęcone 

historii i tradycji miasta oraz ziemi opatowskiej. W jednej z najniżej położonych piwnic, która 

w czasie ostatniej wojny służyła do przestrzeliwania broni partyzantom AK, znajduje się 

poświęcona im ekspozycja. W innej zgromadzono dawny sprzęt używany w gospodarstwach 

domowych i rolnych, w kolejnej beczki służące do przechowywania wina. Ciekawa jest 

wystawa krzemienia pasiastego, jaki występuje w okolicach Ożarowa. W jednej z komór stoi 

Biała Dama
2
. Przewodnicy opowiadają przy niej legendę o żonie jednego z kupców,  

                                                           
1 Opatów należy do najstarszych i bogatych w wydarzenia historyczne miast Polski. U początku jego istnienia 

powstała osada i warowny gród noszący nazwę Żmigród, położony na wzgórzu, w okolicach dzisiejszego 
klasztoru Bernardynów. Po podziale państwa przez Bolesława Krzywoustego w 1138 roku Opatów został 
włączony do Dzielnicy Sandomierskiej, stając się własnością książęcą. Pod koniec XII w. wzniesiono tutaj kościół 
kolegiacki. W 1237 r. książę śląski Henryk Brodaty, wówczas również książę krakowski i sandomierski, oddał 
Opatów wraz z okolicznymi wsiami biskupowi lubuskiemu. W czasie najazdów Tatarów na Polskę w 1241 roku 
Opatów doznał dotkliwych zniszczeń. W roku 1282 Opatów uzyskał miejski przywilej lokacyjny. Po kolejnym  
w historii miasta najeździe i zniszczeniu przez Tatarów w 1502 r. Opatów wraz z okolicznymi wsiami nabył 
kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Rządy kanclerza doprowadziły miasto do ponownego rozkwitu. Otoczono je 
murem obronnym z czterema bramami: Krakowska, Sandomierską, Lubelską i Warszawską, wybudowano 
ratusz, wodociągi miejski i łaźnie. Opatów od XV w. aż do rozbiorów Rzeczypospolitej stał się miejscem 
sejmików wojewódzkich Ziemi Sandomierskiej, co miało znaczny wpływ na jego dalszy rozwój. Istniejący handel 
i rzemiosło zaczęły dynamiczniej się rozwijać. Po śmierci kanclerza Szydłowieckiego Opatów przeszedł w ręce 
rodziny Tarnowskich, a potem Ostrogskich, Radziwiłłów, Lubomirskich i Potockich. 
2
 Prawie każdy zamek w Polsce ma swoją zjawę, która pojawia się w nocy na dziedzińcu lub przechadza  

po parku. Najsłynniejszym polskim duchem pozostaje jednak widmo Białej Damy: Biała Dama z Niedzicy, Biała 
Dama z Golubia, Biała Dama z Kórnika, Biała Dama z Opatowa. Białe Damy są to zwykłe duchy pań wysokiego 
rodu, które zostały zamordowane lub poniosły śmierć w tragicznych okolicznościach. Białe Damy są znane w 
całej Europie. We Francji Białe Damy odznaczają się podobno niezwykłą urodą i pojawiają się w pobliżu 
mostów. Jak głosi stara legenda francuska, wzięło się to stąd, że istniał kiedyś zwyczaj składania młodych kobiet 
w ofierze bóstwom rzecznym, ażeby zjednane w ten sposób pozwoliły podróżnym przeprawić się bezpiecznie. 
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który ukrył ją tu przed najazdem Tatarów. Gdy wyszła na powierzchnię i zobaczyła zabitego 

męża oraz zniszczone miasto, kazała się na wieki w podziemiach zamurować. Strzeże tu teraz 

skarbów. 
Za: Janusz Kędracki, Biała Dama w lochu, Gazeta Wyborcza - Kielce nr 36,  

wydanie z dnia 12/02/2010, Turystyka, "Odkrywamy Świętokrzyskie", str. 6  

 

ZADANIE 1. (8 punktów) 

Rozstrzygnij, czy podane w tabeli informacje odnoszące się do powyższego tekstu/ 

historii Opatowa są prawdziwe, czy fałszywe. Uzupełnij tabelę wpisując znak „X”  

w odpowiedniej rubryce tabeli. 

 

Stwierdzenia Prawda Fałsz 

A. Opatowskie podziemia służyły wyłącznie jako piwnice  

do przechowywania towarów. 
  

B. Opatów stał się własnością kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego  

za panowania Zygmunta I Starego. 
  

C. Lokacja Opatowa na prawie niemieckim miała miejsce w okresie 

rozbicia dzielnicowego. 
  

D. Właścicielami opatowskich piwnic byli mieszczanie i kupcy. 

 
  

E. Opatowskie labirynty zaczęły powstawać w XVI wieku.   

F. Najsłynniejszy polski duch – zjawa Białej Damy związana jest 

wyłącznie z historią opatowskich lochów. 
  

G. Opatów przeżywał swój największy rozkwit za panowania 

pierwszych władców z dynastii Jagiellonów. 
  

H. W podziemiach opatowskich znajdują się wystawy poświęcone 

wyłącznie rozwojowi handlu i rzemiosła w tym świętokrzyskim 

mieście. 

  

 

ZADANIE 2. (2 punkty) 

 

Zaznacz szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące 

historii Polski i regionu świętokrzyskiego:  

A. rozbicie dzielnicowe → chrzest Polski → pierwsza koronacja króla w Polsce → 

lokacja Opatowa na prawie niemieckim → koronacja Władysława Łokietka → śmierć 

ostatniego króla z dynastii  Piastów → założenie Akademii Krakowskiej → zakup 

Opatowa przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego → panowanie Zygmunta II 

Augusta. 

 

B. chrzest Polski → pierwsza koronacja króla w Polsce → śmierć ostatniego króla  

z dynastii   Piastów → rozbicie dzielnicowe → lokacja Opatowa na prawie 

niemieckim → koronacja Władysława Łokietka → założenie Akademii Krakowskiej 

→ zakup Opatowa przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego → panowanie 

Zygmunta II Augusta. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, we Francji widuje się ponoć Białe Damy także w starych zamkach i pałacach, 
gdzie błądzą po korytarzach, niekiedy trzymając w dłoniach puchary wypełnione trucizną. 
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C. chrzest Polski → pierwsza koronacja króla w Polsce → rozbicie dzielnicowe  → 

lokacja Opatowa na prawie niemieckim → koronacja Władysława Łokietka → 

założenie Akademii Krakowskiej → śmierć ostatniego króla z dynastii  Piastów → 

zakup Opatowa przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego → panowanie Zygmunta 

II Augusta. 

 

D. śmierć ostatniego króla z dynastii  Piastów → chrzest Polski → pierwsza koronacja 

króla w Polsce → rozbicie dzielnicowe  → lokacja Opatowa na prawie niemieckim → 

koronacja Władysława Łokietka → założenie Akademii Krakowskiej → zakup 

Opatowa przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego → panowanie Zygmunta II 

Augusta. 

*** 

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wykonaj zadania 3. i 4.  

 

Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto 

Rudy przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu 

poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej wyczytać w księdze o męczeństwie 

[tego] świętego. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, 

cesarza rzymskiego i dostojnego gościa.  
Na podstawie: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład Romana Grodeckiego, Wrocław 1982.  

 

ZADANIE 3. (1 punkt) 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Wymienieni w tekście Bolesław i Otto Rudy to  

A. Bolesław Chrobry i Otton I.  

B. Bolesław Śmiały i Otton I.  

C. Bolesław Chrobry i Otton III.  

D. Bolesław Śmiały i Otton III. 

 

ZADANIE 4. (1 punkt) 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  
Opisane wydarzenie miało miejsce  

A. w Gnieźnie.  

B. w Poznaniu.  

C. w Krakowie.  

D. we Wrocławiu.  

 

*** 

 

ZADANIE 5. (1 punkt) 

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na tablicy genealogicznej. Następnie 

dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Tablica genealogiczna zawiera informację o władcy, który 

A. zmarł w XIV wieku. 

B. był bratem Elżbiety Rakuszanki.
3
 

C. był wnukiem króla Czech i Węgier. 

D. przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach. 

                                                           
3
 Elżbieta Habsburżanka, córka Albrechta, króla Niemiec, Czech i Węgier oraz kuzynka cesarza Fryderyka III, 

przeszła do historii jako Rakuszanka, od popularnego w XIV-XVI wieku (pochodzącego z języka czeskiego) 
określenia Austrii – Rakusy, wywodzącego się od nazwy zamku dolnoaustriackiego Rakousy (Rötz).  
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ZADANIE 6. (5 punktów) 

Uzupełnij tabelę. Do podanych dat dopisz, który to wiek. Podaj daty graniczne (rok 

pierwszy i ostatni) wymienionych wieków. 

 

 

Rok Który to wiek? 

Podaj daty graniczne 

(rok pierwszy  i ostatni) wymienionych wieków 

rok pierwszy rok ostatni 

A. 800 r.      

B. 490 r. p.n.e.      

C. 44 r.       

D. 1569 r.     

E. 1000 r.     

 

ZADANIE 7. (1 punkt) 

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Poniższa mapa przedstawia Polskę w 

A. okresie panowania pierwszych Piastów. 

B. okresie panowania Kazimierza Wielkiego. 

C. pierwszej połowie XVI wieku. 

D. drugiej połowie XVI wieku. 

Rysunek 1. Tablica genealogiczna do zadania 5.  
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                                                                                        Wydawnictwo Szkolne PWN, Demart 

 

 

 

*** 

ZADANIE 8. (8 punktów) 

Uzupełnij luki w poniższym tekście.  

Łysa Góra 

Łysa Góra – w dawnych wiekach zwana Łyścem, druga co do wysokości w (Wielka czy 

mała litera? →) ......órach .......więtokrzyskich, dotąd pozostaje owiana mgłą tajemniczości.  

Za czasów pogańskich – jak podaje Jan Długosz – stała na niej (ą czy on? →) świ......tynia trzech 

(rz czy ż? →) bo.......ków: Łady, Body i Lela, nazywanych również Świstem, Poświstem i 

Pogodą. 

W (rz czy ż? →) staro......ytności (h czy ch? →) .......ętnie obierano (ó czy u? →) gór.....jące nad 

okolicą wzniesienia jako miejsca oddawania czci bogom. Również (Wielka czy mała litera? 

→).......łowianie mieli (ą czy on? →) świ.......tynie na wzgórzach. Jednym z nich była Łysa Góra, 

Rysunek 2. Mapa do zadania 7.  



7 
 

według Jana Długosza „prawie zawsze zimnem skrzepła, często zamglona lub sypiąca 

śniegiem albo deszczem”. (ó czy u? →) L......d z dalekich stron schodził się tu (ó czy u? →) 

tł......mnie, aby (ą czy on? →) modl.......c się i (ą czy on? →) składaj........c ofiary, oddawać (h czy ch? 

→) .......ołd starym bogom. 

Kroniki podają, że w 1686 roku, w czasie (ó czy u? →) k........cia skały w (rz czy ż? →) 

pobli.......u kościoła na (Wielka czy mała litera? →)......więtym ......rzyżu, znaleziono „(ż, rz czy sz? →) 

boży........cze dawne węglem osypane”. Napis umieszczony na (ó czy u? →) marm......rowej 

tablicy z 1806 roku, znajdujący się w ścianie kościoła, potwierdza istnienie tam miejsca  

(ó czy u? →) k.......ltu – pogańskiej gontyny. Jeszcze za czasów Stanisława Staszica znajdowano  

w ziemi gliniane (ó czy u? →) ......rny z (h czy ch? →) pro......ami zmarłych. 

(ó czy u? →) Opr.......cz (ą czy on? →) świ.......tyni, na szczycie góry stał (rz czy ż? →) 

potę......ny zamek, którego białe (ó czy u? →) m......ry błyszczały w słońcu. Mieszkała tam  

(ó czy u? →) d.......mna i (h czy ch? →) ........arda kobieta, otoczona liczną, (ó czy u? →) sł.......sznego 

wzrostu (ó czy u? →) sł.......żbą – (rz czy ż? →) olb.......ymami. Owa niewiasta pokonała ponoć  

pod Łysą Górą duże (ę czy em? →) zast.......py wojska Aleksandra Wielkiego, a potem, uniesiona 

(h czy ch? →) py.......ą,  kazała czcić się jako (-i, -ji czy –ii?) bogin....... (-i czy -j?) D.......ana.  

Za to (ó czy u? h czy ch? →) z.............walstwo i (nie+godziwe – razem czy osobno?) 

............................................... rzeczy, które w zamku się działy, gromy (z czy s? rz czy ż? →) 

ro......t......askały (ą czy om? →) wspaniał....... budowlę, (ą czy on? →) rozsypuj........c ją w sterty 

kamieni, do dziś widoczne na (rz czy ż? →) gołobo........u. Pod (ó czy u?→) r.......inami zamku 

znalazła śmierć (samo+zwańcza – razem czy osobno?) ....................................................... (i czy j? →) 

D.......ana wraz ze swym dworem. 

Odnajdywane przez okolicznych mieszkańców (rz czy ż? →) olb......ymie piszczele i inne 

kości zwierząt (przed+potopowych – razem czy osobno? →) ...................................................................  

(f czy w? →) ut........ierdzały ich w mniemaniu, że niegdyś zamek zamieszkiwały (ó czy u? →) 

wielkol........dy. Kości te były wieszane na (ę czy en? →) zewn........trznych ścianach kościoła,  

a (ó czy u? →) p........źniej umieszczono je w oszklonej szafie. 

Dzisiaj jedynym świadectwem (ę czy en? →)  obrz........dów pogańskich na Łysej Górze 

jest kamienny wał, (ó czy u? ą czy on? →) opas.......j.......cy szczyt góry, (ó czy u? →) dł.......gości 

blisko (ó czy u? →) dw........ch kilometrów. Ten (ą czy on? →) kr.......g został usypany w VIII lub IX 

wieku naszej ery, a może nawet wcześniej. 

(Pra+słowiańska – razem czy osobno?) ............................................................... święta góra 

przez kilka wieków od przyjęcia chrześcijaństwa była miejscem palenia (-i czy –ii?) ogn....... 

czerwcowych. Kiedy jednak sobótki zamieniły się w jarmark, głośny z (z czy s? →) ro.......pusty 

i rozboju, benedyktyni w 1468 roku znieśli na Łysej Górze ten zwyczaj.  
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(ę czy en? →) Obrz.......dy sobótkowe zostały przeniesione na Górę Witosławską, gdzie stała  

(ó czy u? →) m.......rowana kapliczka (-i, -ii czy –ji?) fundac....... Wacława Jazłowieckiego,  

(ó czy u? ą czy on? →) pok.......t.......j.......cego za grzechy w (wielka czy mała litera? →) 

.......więtokrzyskiej puszczy. Tu (b czy p? →) o.......chodzono też Zielone Świątki, a na (ó czy u? →) 

odp......st przybywało kilka tysięcy ludzi. 

Przez wiele wieków Łysą Górę i klasztor (Wielka czy mała litera? →).......więtokrzyski 

odwiedzały liczne (rz czy ż? →) pielg.......ymki, a w 1861 roku (i czy j? →) manifestac.......e  

(i czy j? →) patr.......otyczne zgromadziły tam (niemal+że – razem czy osobno? →) 

.................................................. trzydzieści tysięcy osób. 

 
Tekst na podstawie: Stankiewicz J., Legendy świętokrzyskie, wyd. Glob-Tur, Kraków 1988, s.9-10. 

*** 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 9-16.  

 

Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo (...), że nocą (...), która najkrótsza jest  

w całym roku, kwitnie paproć, a kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie  

na ziemi szczęście mieć będzie. Bieda zaś cała z tego, że noc ta jest (...) niezmiernie krótka,  

i paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita, a to w takim zakątku, tak ukryta,  

że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. 

Ci, co się na tych cudowiskach znają, mówią jeszcze i to, że droga do kwiatu bardzo 

jest trudna i niebezpieczna, że tam różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają  

i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. 

Dalej jeszcze powiadają, że samego kwiatka z początku rozeznać trudno, bo się 

wydaje maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności 

kielich. (...) Bardzo trudno dojść do tego kwiatuszka i ułapić go, (...) mało kto go oglądał,  

a starzy ludzie wiedzą o nim tylko z posłuchów, więc każdy rozpowiada inaczej i swojego coś 

dorzuca. 

Ale to przecież pewne, że (...) kwitnie krótko, póki kury nie zapieją, a kto go zerwie, 

ten już będzie miał, co zechce. Pomyśli tedy sobie choćby najcudowniejszą rzecz, ziści mu się 

wnet. Wiadomo także, iż tylko młody może tego kwiatu dostać, i to rękami czystymi. Stary 

człowiek, choćby nań trafił, to mu się w palcach w próchno rozsypie. (...)  

Pewnego czasu był sobie chłopak, któremu na imię było Jacuś, a we wsi przezywali go 

ciekawym, że zawsze szperał, szukał, słuchał, a co było najtrudniej dostać, on się najgoręcej 

do tego garnął... taką miał już naturę. (...)  

Tuż pod wioską, w której stała chata rodzicieli Jacusia, z ogrodem i polem – był 

niedaleko las, i pod nim właśnie obchodzono Sobótki, a ognie palono w noc świętojańską. 

Powiedział sobie Jacuś: 

– Gdy drudzy będą skakali przez ogień, pójdę do lasu i znajdę ten czarodziejski kwiat paproci. 

Nie uda mi się jednego roku, pójdę na drugi, na trzeci i będę chodził póty, aż go wyszukam i 

zdobędę. 

Przez kilka miesięcy (...) czekał na tę noc (...). Czas mu się strasznie długim wydawał. 

Na ostatek nadszedł dzień, zbliżyła się noc, której on tak wyglądał. Ze wsi wszystka młodzież 

się wysypała ognie palić, skakać, śpiewać i zabawiać się. 

Jacuś się umył czysto (...) i jak tylko pora nadeszła, a mrok zapadł, szmyrgnął do lasu. 

Las stał czarny, głuchy. Nad nim noc ciemna z mrugającymi gwiazdami (...). Znał Jacuś 

dobrze drogę w głąb lasu po dniu i jaka ona bywała w powszedni czas. Teraz gdy się zapuścił 
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w głąb – osobliwsza rzecz, nie mógł ani wiadomej drożyny znaleźć, ani drzew rozpoznać. 

Wszystko było jakieś inne. Pnie drzew zrobiły się ogromnie duże; powalone na ziemi kłody 

powyrastały tak, że ani ich obejść, ani przez nie przeleźć; krzaki się znalazły gęste a kolące, 

jakich tu nigdy nie bywało; pokrzywy piekły, osty kąsały. Ciemno, choć oczy wykol, a wśród 

tych zmroków gęstych coraz to zaświeci para oczu jakichś i patrzą na niego, jakby go zjeść 

chciały, a mienią się żółto, zielono, czerwono, biało i – nagle migną i gasną. Oczu tych, na 

prawo, na lewo, w dole, na górze, pokazywało się mnóstwo, ale Jacuś się ich nie uląkł. 

Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały, i pomrukiwał, że to strachy na Lachy! Szedł 

dalej. 
Nas podstawie: http://polona.pl/  

ZADANIE 9. (4 punkty) 

Uzupełnij luki w notatce.  

(Wpisz nazwę pogańskiego święta →) ..................................................... – związana z letnim 

przesileniem Słońca – była pogańskim świętem ognia, wody, Słońca i Księżyca, urodzaju, 

płodności, radości i miłości. Święto kultywowano na obszarach zamieszkanych przez ludy 

słowiańskie.  

W tę najkrótszą noc w roku, „noc cudów” przypadającą (Wpisz datę – dni i miesiąc →)  

z (dzień →) ........ na (dzień →) ....... (miesiąc – słownie →)................................, palono ogniska, 

tańczono przy muzyce i rzucano do ognia zioła, co miało zapewnić płodność i urodzaj, 

oczyszczać, a także chronić przed złymi urokami i chorobami. Młodzi oddalali się w ciemne 

zakamarki lasu w poszukiwaniu kwitnącego tylko tej nocy kwiatu paproci (ukazującego 

zakopane skarby).  

W tradycji chrześcijańskiej kościół katolicki, walczący z kultem pogańskich bogów, 

zamienił  (Powtórz nazwę pogańskiego święta →) ......................................................na (Wpisz nazwę 

chrześcijańskiego święta →)......................................................., obchodzoną (Wpisz datę – dni i miesiąc →) 

z (dzień →) .......... na (dzień →) ....... (miesiąc – słownie →)..................... – w wigilię (Wpisz informację o 

odpowiednim dniu/święcie chrześcijan →) ........................................... .  

 

ZADANIE 10. (4 punkty) 

Wpisz do każdej kolumny tabeli odpowiednie numery stwierdzeń. Uwaga! Niektóre 

numery mogą powtórzyć się w obu kolumnach, inne „pasują” tylko do jednej.  

 

baśń legenda 

 

 

 

 

1) od XVIII w. nazywana także podaniem 

2) odzwierciedla ludową wiarę w oddziaływanie na ludzki los sił nadprzyrodzonych, 

zwykle jest  odbiciem obowiązujących systemów moralnych i służy ich utrwalaniu w 

świadomości odbiorców 

3) opowiada najczęściej o zwycięskiej walce Dobra ze Złem, zawiera wyrażony wprost 

lub ukryty morał, pouczenie 

http://polona.pl/
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4) opowieść utrwalona w tradycji i przekazywana pierwotnie ustnie, z czasem spisywana 

5) opowieść związana tematycznie z historycznymi lub z niepotwierdzonymi  

przez historyków zdarzeniami, postaciami lub miejscami 

6) oprócz postaci i zdarzeń realistycznych występują w niej postacie i zdarzenia 

fantastyczne, nieprawdopodobne 

7) w średniowieczu traktowała przede wszystkim o życiu i cudach dokonywanych  

przez chrześcijańskich świętych i męczenników i służyła upowszechnianiu 

katolicyzmu 

8) wydarzenia rozgrywają się w nieokreślonej, dalekiej przeszłości (np.: dawno, dawno 

temu...) i w nieokreślonym miejscu (np.: za siedmioma górami, za siedmioma 

lasami...)  

9) zaspokaja ludzką potrzebę rozpoznawania własnej przeszłości, jest przejawem więzi z 

tradycją i ziemią, o której opowiada 

ZADANIE 11. (1 punkt) 

Opowieść o kwiecie paproci, spisana przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, 

wykorzystująca motyw wędrowny występujący w wielu opowieściach o kwiecie paproci,  

kończy się, gdy chłopiec wraca po latach do rodzinnego domu i nie zastaje w nim bliskich: 

— Z mojej winy zginęli oni, — rzekł w duchu, — niechże i ja ginę! 

 Ledwie to rzekł, gdy ziemia się otworzyła i zniknął, — a z nim ów nieszczęsny kwiat 

paproci, którego dziś już próżno szukać po świecie. 

Dlaczego bliscy chłopca zmarli, nie doczekawszy jego pomocy? Zaznacz właściwą 

odpowiedź. 

A. Po zerwaniu kwiatu paproci chłopiec nie zakreślił kręgu wokół rośliny. 

B. Jacuś podczas wyprawy nie przepasał się zielem bylicy. 

C. Chłopiec dotrzymał warunku, zakazującego znalazcy kwiatu dzielenia się bogactwem 

z innymi ludźmi. 

D. Znalezienie kwiatu paproci wymazywało pamięć o przeszłości – Jacuś zapomniał na 

wiele lat o bliskich.  

 

ZADANIE 12. (5 punktów) 

Sformułuj pouczenie, które wynika z opowieści o kwiecie paproci. Wykorzystaj w swojej 

wypowiedzi cytat - wybrane przysłowie lub aforyzm, trafnie oddające/oddający  morał 

tej historii. Twoja wypowiedź powinna składać się z minimum dwóch wypowiedzeń.  

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ZADANIE 13. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

 

Wypowiedzenie Przez kilka miesięcy czekał na tę noc. 

A. jest zdaniem pojedynczym nierozwiniętym. 

B. jest zdaniem pojedynczym rozwiniętym. 

C. zawiera orzeczenie wyrażone czasownikiem w stronie biernej. 

D. jest zdaniem z podmiotem szeregowym. 

 

ZADANIE 14. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

Wypowiedzenie: Szedł dalej. 

A. jest równoważnikiem zdania. 

B. jest zdaniem pojedynczym bezpodmiotowym. 

C. jest zdaniem pojedynczym z podmiotem domyślnym. 

D. jest zdaniem pojedynczym nierozwiniętym.  

 

ZADANIE 15. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

Wypowiedzenie: Na ostatek nadszedł dzień, zbliżyła się noc, której on tak wyglądał. 

A. jest zdaniem wielokrotnie złożonym.  

B. jest zdaniem pojedynczym rozwiniętym. 

C. jest równoważnikiem zdania.  

D. jest zdaniem złożonym współrzędnie.  

 

ZADANIE 16. (7 punktów) 

Uzupełnij tabelę, dotyczącą wyrazów ze zdania: Gdy drudzy będą skakali przez ogień, 

pójdę do lasu i znajdę ten czarodziejski kwiat paproci. 

 
Wyraz Jaka to część 

mowy? 

Czy jest 

odmienna (O) 

czy 

nieodmienna 

(N)? 

Tu, gdzie jest to możliwe, wpisz: 

Jaki to przypadek i liczba? 

lub: 

Jaka to osoba, liczba, czas? 

 

gdy    

drudzy    

będą skakali    

przez    

ogień    

pójdę    

do    

lasu    

i    
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znajdę    

ten    

czarodziejski    

kwiat    

paproci    

 

*** 

W XVI w. Jan Kochanowski napisał cykl dwunastu pieśni – pierwszy w polskiej 

literaturze utwór, którego tematem był obrzęd ludowy. Cykl, zatytułowany Pieśń 

świętojańska o Sobótce, zaczyna się słowami: 

 

W czasie zabawy śpiewa dwanaście panien – przeczytaj uważnie fragmenty 

najbardziej znanej pieśni Panny XII (Wsi spokojna, wsi wesoła), a następnie wykonaj 

zadania 17-21: 

Panna XII 

Wsi spokojna, wsi wesoła, 

Który głos twej chwale zdoła
9
? 

Kto twe wczasy
10

, kto pożytki 

Może wspomnieć za raz
11

 wszytki
12

? 

 

Człowiek w twej pieczy uczciwie 

Bez wszelakiej lichwy żywie
13

; 

Pobożne jego staranie 

I bezpieczne
14

 nabywanie. 

Jemu sady obradzają, 

Jemu pszczoły miód dawają; 

Nań przychodzi z owiec wełna 

I zagroda jagniąt pełna. (...) 

 

W rzece ma gęste więcierze
19

, 

Czasem wędą ryby bierze; 

A rozliczni ptacy wkoło 

Ozywają sie wesoło. 

                                                           
4
 słońce Raka zagrzewa — jest w znaku Raka.  

5
 sobótka - to palone w najkrótszą noc w roku ognisko, któremu towarzyszyły tańce i śpiewy dziewcząt; obrzęd 

ma tradycję jeszcze pogańską. 
6
 jako czas niesie — jak czas nakazuje. 

7
 bąki — dudy, piszczałki. 

8
 sprzeciwiać — tu: odpowiadać śpiewem, graniem (echem). 

9
 twej chwale zdoła — podoła wychwalaniu cię. 

10
 wczasy (starop.) — wygody; wolne chwile. 

11
 za raz (starop.) — równocześnie. 

12
 wszytki – wszystkie. 

13
 bez wszelakiej lichwy żywie – żyje bez żadnej straty, pożyczania od kogoś. 

Gdy słońce Raka zagrzewa
4
, 

A słowik więcej nie śpiewa, 

Sobótkę
5
, jako czas niesie

6
, 

Zapalono w Czarnym Lesie. 

Tam goście, tam i domowi 

Sypali sie ku ogniowi; 

Bąki
7
 zaraz troje grały, 

A sady sie sprzeciwiały
8
. 
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Inszy sie ciągną przy dworze
15

 

Albo żeglują przez morze 

Gdzie człowieka wicher pędzi, 

A śmierć bliżej niż na piędzi
16

. 

 

Najdziesz, kto w płat języka dawa
17

, 

A radę na funt przedawa; 

Krwią drudzy zysk oblewają, 

Gardła na to odważają. 

 

Oracz pługiem zarznie w zięmię; 

Stąd i siebie, i swe plemię, 

Stąd roczną czeladź
18

 i wszytek 

Opatruje swój dobytek. (...) 

 

Zatym
20

 sprzętna
21

 gospodyni 

O wieczerzej pilność czyni, 

Mając doma ten dostatek, 

Że sie obejdzie bez jatek
22

. 

 

Ona sama bydło liczy, 

Kiedy, z pola idąc, ryczy, 

Ona i spuszczać
23

 pomoże; 

Męża wzmaga
24

, jako może. 

 

Dzień tu
25

, ale jasne zorze 

Zapadłyby znowu w morze, 

Niżby mój głos wyrzekł wszytki 

Wieśne
26

 wczasy i pożytki. 

 

Źródło tekstu: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-

swietojanska-o-sobotce.html  

 

ZADANIE 17. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

Pieśń Panny XII rozpoczyna się 

A. apostrofą. 

B. metaforą. 

C. porównaniem. 

D. onomatopeją.  

 

ZADANIE 18. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

                                                                                                                                                                                     
14

 bezpieczny — tu: pozbawiony trosk. 
19

 więcierz (daw.) — sieć. 
15

 Inszy się ciągną przy dworze  - tu: inni idą na służbę do dworów.  
16

 piędź — staropolska miara długości równa odległości od końca kciuka do końca środkowego palca 
rozpostartej dłoni. 
17

 w płat (...) dawa (starop.) — sprzedaje; funt — jednostka wagi (ok. pół kg).Wersy: ...kto w płat języka dawa, A 
radę na funt przedawa dotyczą osób wykorzystujących w pracy umiejętności językowe (np. urzędnicy, 
prawnicy, artyści).  
18

 roczna czeladź — przyjęci na rok do pracy robotnicy. 
20

 zatym (starop.) — potem. 
21

 sprzętna (starop.) — zapobiegliwa. 
22

 jatka (tu forma D. lm: jatek) — tu: stragan. 
23

 spuszczać — doić. 
24

 wzmaga — wspomaga. 
25

 tu — teraz. 
26

 wieśne (starop.) — wiejskie. 
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Kontrast w pieśni Panny XII polega na: 

A. zestawieniu cech osób wykonujących zawód prawnika z cechami żołnierzy i żeglarzy. 

B. ukazaniu różnic między rolą kobiety i mężczyzny mieszkających na wsi. 

C. zestawieniu zalet uczciwego, spokojnego życia na wsi z zagrożeniami czyhającymi na 

ludzi mieszkających i pracujących z dala od natury. 

D. ukazaniu różnicy między językiem staropolskim a współczesną polszczyzną. 

 

ZADANIE 19. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

Dwie pierwsze zwrotki cytowanego fragmentu pieśni Panny XII są  

A. jedenastozgłoskowcem. 

B. trzynastozgłoskowcem. 

C. wierszem nieregularnym. 

D. wierszem ośmiozgłoskowym. 

 

ZADANIE 20. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

W pieśni Panny XII  

A. nie występują rymy. 

B. występują rymy dokładne, parzyste, o układzie aabb. 

C. występują rymy dokładne, przeplatane, o układzie abab. 

D. występują rymy niedokładne, przeplatane, o układzie abab. 

 

ZADANIE 21. (1 punkt) 

Dokończ zdanie, zakreślając właściwą odpowiedź. 

Pieśń świętojańska o Sobótce 

A. powstała w tym samym czasie, co obraz Stanisława Wyspiańskiego Skarby Sezamu. 

B. powstała w średniowieczu, podobnie jak malowidła przedstawiające św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Jałmużnika na skrzydłach ołtarza z Rakoszyna.  

C. powstała w epoce renesansu, gdy Opatów był ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-

handlowym oraz  miejscem sejmików wojewódzkich Ziemi Sandomierskiej. 

D. powstała w epoce renesansu, podobnie jak rzeźba Madonny z Cudzynowic. 

*** 

Wykonaj zadania 22-31, dotyczące dzieł sztuki wpisanych w wymagania XI Konkursu 

Humanistycznego – dokończ zdania, zakreślając właściwą odpowiedź. 

ZADANIE 22. (1 punkt)

Skrzydła ołtarza z Rakoszyna są częścią 

A. ołtarza szafowego (szafiastego). 

B. sepetu (mebla – rodzaju skrzynki z szufladkami – służącego do przechowywania 

kosztowności bądź dokumentów). 
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C. ołtarza barokowego. 

D. lawaterza (umywalni kapłańskiej w kościołach, zwykle w zakrystii, służącej do mycia 

rąk przed mszą, wykonanej z różnych materiałów – marmuru, brązu, kamienia, 

metalu), często bogato ornamentowanej). 

 ZADANIE 23. (1 punkt) 

Madonna z Cudzynowic to rzeźba w typie 

A. Madonny na lwie. 

B. św. Anny Samotrzeć. 

C. Pięknej Madonny. 

D. Piety. 

ZADANIE 24. (1 punkt) 

Św. Jan Jałmużnik na skrzydle ołtarza z Rakoszyna przedstawiony jest w stroju 

A. biskupa (patriarchy). 

B. kupca. 

C. księcia. 

D. mistrza cechowego. 

ZADANIE 25. (1 punkt) 

Na skrzydle ołtarza z Rakoszyna u stóp św. Jana Jałmużnika widoczny jest znak. Jest to herb 

A. ziemi krakowskiej. 

B. cechu rzemieślniczego. 

C. świętego. 

D. fundatora ołtarza. 

ZADANIE 26. (1 punkt) 

Autora ołtarza z Rakoszyna nazwano umownie 

A. Mistrzem Chórów. 

B. Snycerzem Pomorskim. 

C. Mistrzem Rodziny Marii. 

D. Mistrzem Pięknych Madonn. 

ZADANIE 27. (1 punkt) 

Św. Jan Jałmużnik przedstawiony na skrzydle ołtarza z Rakoszyna 

A. kupuje wieś. 

B. rozdaje pieniądze żebrakom. 

C. udziela błogosławieństwa. 

D. wygłasza kazanie. 
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ZADANIE 28. (1 punkt) 

Św. Jan Jałmużnik, namalowany na skrzydle ołtarza z Rakoszyna, trzyma długą laskę, która 

jest oznaką godności biskupa. Laska taka nazywa się 

A. monstrancja. 

B. kropielnica. 

C. pastorał. 

D. poliptyk. 

ZADANIE 29. (1 punkt) 

Rzeźbę Madonny z Cudzynowic wykonano 

A. z drewna. 

B. z kamienia. 

C. z kości słoniowej. 

D. ze złota. 

ZADANIE 30. (1 punkt) 

Snycerz to 

A. malarz zrzeszony w cechu rzemieślniczym. 

B. średniowieczny murator. 

C. rzeźbiarz pracujący tylko w drewnie. 

D. zakonnik kopiujący księgi. 

ZADANIE 31. (1 punkt) 

W tle skrzydeł ołtarza z Rakoszyna namalowany jest 

A. krajobraz. 

B. wnętrze mieszkalne. 

C. wić roślinna. 

D. ornament z figur geometrycznych. 

*** 

ZADANIE 32. (14 punktów) 

Zredaguj notatkę do Szkolnej Encyklopedii Odkrywców Dzieł Sztuki, dotyczącą odnalezienia 
obrazu Skarby Sezamu Stanisława Wyspiańskiego. 
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 Uwzględnij w notatce dane: KTO dokonał odkrycia? KIEDY? W JAKICH 
OKOLICZNOŚCIACH?  

 Uwzględnij w notatce również opis najważniejszych cech obrazu (jego formy i treści).  

 Wykorzystaj w notatce podane niżej wyrazy i wyrażenia, zmieniając w razie potrzeby 
ich formę: 

barokowy, dyrektor, karton, kompozycja, list, Lucjan Rydel, Muzeum Narodowe, natura, 
pastel, secesja, symbol, szafa 

 Twoja notatka powinna składać się z minimum 8 wypowiedzeń. Jej objętość nie może 
przekroczyć miejsca wyznaczonego liniaturą na stronach 17-18.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



18 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I to już koniec testu. Mamy nadzieję,  że zadania nie okazały się dla Ciebie zbyt trudne. Lista 

uczennic i uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu Konkursu, zostanie wkrótce 

opublikowana na stronie na stronie internetowej: www.kuratorium.kielce.pl/konkursy   

Trzymamy kciuki za Twój wynik! 

 

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego 

 

http://www.kuratorium.kielce.pl/konkursy
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BRUDNOPIS  

Twoje notatki w brudnopisie nie będą brane pod uwagę przez komisję 

sprawdzającą test. 
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