
II (POWIATOWY) ETAP X KONKURSU HUMANISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

województwo świętokrzyskie, 12 lutego 2013 r.  

Przeczytaj uważnie wszystkie propozycje tematów wypracowań. Wybierz jeden temat. 

Następnie przepisz wybrany temat na kartkę, na której będziesz pisał wypracowanie (pamiętaj  

o pozostawieniu miejsca na margines o szerokości 2,5 cm). Czas tych czynności nie wlicza się  

do czasu przeznaczonego na redagowanie pracy. 

Uwaga! Pamiętaj, aby w tekście wypracowania nie zamieszczać swojego imienia i nazwiska! W razie 

potrzeby użyj fikcyjnych danych. 

 

1. Jest 1644 rok, na zamku w Ujeździe odbywa się właśnie przyjęcie weselne Krzysztofa Baldwina 

Ossolińskiego, syna Krzysztofa Ossolińskiego oraz Teresy Tarło, kasztelanówny wiślickiej.  

Na uroczystość dotarło wielu znakomitych gości, wśród nich sam król. Przyjęcie jest nie tylko 

ważnym wydarzeniem towarzyskim – dla przybyłych to również okazja, aby zobaczyć zamek  

i poznać tajniki imponującej budowli. Gospodarz fortecy, Krzysztof Ossoliński, zadbał o to, aby 

zaspokoić ich ciekawość. Wszak jego dzieło jest uznawane za największe tego typu w Europie... 

Napisz opowiadanie, którego fabuła będzie rozgrywać się na zamku w Ujeździe w dniu 

przyjęcia. Zastosuj w swojej pracy narrację trzecioosobową. Wprowadź do wypracowania 

dialog oraz opis.  Pamiętaj, aby wykorzystać wiedzę historyczną, w tym – informacje o budowli, 

zdobyte podczas przygotowania do Konkursu Humanistycznego.  

 

2. „Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto spać...”. To jedno z haseł reklamowych akcji NOC 

MUZEÓW, w której udział bierze obecnie około 120 miast Europy (od 2003 r. w akcji uczestniczą 

także muzea, galerie i inne placówki kultury w Polsce – w 2013 r. Noc Muzeów zaplanowano  

na 18/19 maja). To – cytując słowa z portalu http://noc-muzeow.pl chwile, gdy „historyczne 

postaci schodzą z obrazów, aby snuć magiczne opowieści przybliżające widzom ich niezwykły 

świat”.  Wyobraź sobie, że wybrałeś/wybrałaś się do Muzeum Narodowego w Kielcach podczas 

tej akcji i masz niepowtarzalną okazję rozmowy z Franciszką z Mycielskich Sołtykową i Józefem 

Sołtykiem, bohaterami cennych barokowych portretów... 

 

Przeprowadź z Franciszką z Mycielskich Sołtykową i Józefem Sołtykiem wywiad na temat mody 

i obyczajów ich epoki. Nadaj wywiadowi ciekawy tytuł. Treść wywiadu poprzedź krótkim 

wstępem.  

 

3. Jest 2 października 1938 r., uroczystość odsłonięcia pomnika „Czwórki” zgromadziła tłumy ludzi, 

w tym mieszkańców Kielc, przedstawicieli władz, środowisk legionowych, ich wyższych oficerów, 

delegacje Związku Legionistów, Związku Strzeleckiego. Nocą, już po uroczystościach, postaci  

z pomnika ożywają...  

Napisz opowiadanie, którego narratorem będzie jeden z legionistów z „Czwórki”. Zastosuj  

w swojej pracy dialog, toczący się wokół wejścia strzelców do Kielc w 1914 r. oraz historii 

pomnika. Wpleć do wypracowania opis z elementami charakterystyki oraz opis 

miejsca/krajobrazu.  



 

4. Jesteś uczestnikiem lub uczestniczką strajku we Wrześni w 1901 r. Opowiedz o wydarzeniach, 

opisz swoje przeżycia im towarzyszące. Wykorzystaj wiedzę o przyczynach i przebiegu strajku 

oraz o osobach związanych z najważniejszymi faktami. Zastosuj formę kartek z pamiętnika.  

 

 

5. Jesteś jednym z bohaterów obrazu Matejki. Opowiedz o wydarzeniach, których jesteś 

uczestnikiem lub świadkiem. Włącz do wypracowania elementy opisu.  

 

 

Rysunek 1. Jan Matejko, Konstytucja 3-go Maja. Sejm Czteroletni. Komisja Edukacyjna. Rozbiór R.P 1795, 1889, olej na 
desce, Muzeum Narodowe, Warszawa – depozyt w Zamku Królewskim w Warszawie. 

*** 

UWAGA! Twoja praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 1,5 strony formatu A4! Pamiętaj,  

że w objętość pracy nie wchodzą zapisy typu: kod ucznia, data i miejsce eliminacji, przepisany temat 

wypracowania. Od objętości wypracowania „odlicza się” szacunkową łączną objętość  skreśleń 

dokonanych przez Ciebie w tekście wypracowania.  

Powodzenia! 

Wojewódzka Komisja X Konkursu Humanistycznego  

dla uczniów szkół podstawowych 


