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KOD UCZNIA: .....................                                                                       Kielce, dn. 2 marca 2013 r. 

 

ELIMINACJE TRZECIEGO ETAPU 

X KONKURU HUMANISTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Rok szkolny 2012/2013 
 

Drogi Finalisto, Droga Finalistko Konkursu Humanistycznego! 

 

Na początek przyjmij gratulacje – udział w finale Konkursu to Twój 

ogromny sukces – niezależnie od ilości punktów, jakie uzyskasz  

po rozwiązaniu tego testu.  

Przed Tobą 120 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! 

 

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego 

 

 

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

 

SUMA PUNKTÓW: ................... 
 

(wypełnia Komisja Konkursowa po sprawdzeniu testu, przed rozkodowaniem pracy) 
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Przeczytaj uważnie wiersze lub ich fragmenty, poświęcone Januszowi Korczakowi
1
, obejrzyj 

fotografie pomników, a następnie wykonaj zadania 1-8.  

Anna Kamińska  

Wiersz o Januszu Korczaku 

 

Była ulica, tutaj, w stolicy, 

Pełna biedaków, błota i śmieci. 

Był sierociniec na tej ulicy,  

A w sierocińcu żydowskie dzieci. 

 

Był z nimi człowiek, co je pokochał, 

Chociaż czasami ciężko mu było. 

To dzięki Niemu, w tym dziwnym domu 

Samotnych dzieci, czuło się Miłość. 

 

I przyszła wojna co kraj zalała,  

Zło wyciągnęło po władzę ręce. 

Ale ta Miłość wciąż panowała, 

I tylko sierot było coraz więcej. 

 

Przyszedł okupant zajął stolicę, 

Chciał zgładzić Żydów na świecie. 

I opuściły dzieci ulicę, 

Aby zamieszkać w warszawskim getcie. 

 

 

Aż przyjechały po nie wagony – 

Kierunek: obóz. Towar: więźniowie. 

Ruszyły ze sztandarem zielonym 

W drogę do śmierci. A z nimi Człowiek. 

 

To już Treblinka! Koniec! Wysiadka! 

Tam z własnej woli, w komorze gazowej, 

Zginął wraz z dziećmi, które ukochał –  

Ich wychowawca – Prawdziwy Człowiek! 

 

 

 
Rysunek 1. Korczak z dziećmi – pomnik na Cmentarzu 

Żydowskim w Warszawie 

 

 
Rysunek 2. Pomnik Janusza Korczaka (Warszawa, przed 

Pałacem Kultury i Nauki) 
 

Jan Czopik  

Janusz Korczak  

 

W oczach dziecka  

Świat ma wielkość piąstki 

Ale przecież tę piąstkę 

Czeka jeszcze wszystko. 

 

Stary Doktor jest obok –   

Ogień wtedy śpiewa łagodnie (...) 

 

Świat dygotał, płonął i ryczał. 

On odchodził wracał wśród kul. 

Niósł dla dzieci chleb i słodycze 

Śmiech na ustach a w oczach ból. 

 

Przeżyjemy Doktorze te czasy. 

Przeżyjemy jak nie pan to któż? 

To pan mówił, że gdy płoną lasy  

Trzeba chronić i pilnować róż. 

                                                           
1
 Źródła wierszy: http://www.profesor.pl/publikacja,10251,Scenariusze,JanuszKorczak-i-jego-dzieci; 

http://www.bibliotekawszkole.pl/  

Źródło: http://www.warsawtour.pl/ 

http://pl.wikipedia.org/ 
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Rysunek 3. Pomnik przy ul. Jaktorowskiej 6 (dawny adres: 
Krochmalna 92), przed dawnym Domem Sierot dla dzieci 
żydowskich w Warszawie. 

Stefania Ney (Grodzieńska) 

O Januszu Korczaku 

 

Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, 

uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków, 

uśmiech poety i uśmiech lekarza – 

powstałby wiersz o Januszu Korczaku. 

Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności, 

na obłąkanym z nienawiści świecie, 

miał jasne serce i miał jasne myśli, 

wiersz o człowieku, co kochał dzieci. 

 
 

 

 

Jarosław Lisiecki 

Róże Doktora Korczaka 

 

Podlewał kwiaty tego dnia, który się w noc zamienił. 

Podlewał kwiaty, w oknie stał
2
... 

Czy jeszcze wtedy wierzył? 

Czy wierzył, że spod jego rąk 

Rozkwitnąć zdąży kwiat? 

Czy jeszcze chciał pilnować róż,  

gdy w gruzach leżał świat? 

Chciał dobrem zło zwyciężyć? 

Czerwonych płatków spadły łzy, 

gdy jego już nie było 

Bo wybrał śmierć. Choć, kto wie, 

bo może wybrał miłość. 

 

 

 

 
Rysunek 4. Głaz upamiętniający Janusza Korczaka 

wystawiony w 1989 roku przed praskim Liceum im. 
Władysława IV w Warszawie 

 

 

 

ZADANIE 1. (0-1 punkt) 

W którym z cytowanych utworów odnajdujemy „poetycki przepis” na wiersz o Januszu 

Korczaku? Zaznacz właściwą odpowiedź.  

A. Wiersz o Januszu Korczaku Anny Kamińskiej 

B. Róże Doktora Korczaka Jarosława Lisieckiego 

C. O Januszu Korczaku Stefanii Ney (Grodzieńskiej) 

D. Janusz Korczak Jana Czopika 

                                                           
2
 Pisanie Pamiętnika Janusz Korczak rozpoczął w maju 1942 r. Pamiętnik ma charakter autobiograficzny 

(Korczak dokonuje w nim przeglądu swojego życia, wraca do czasów dzieciństwa i młodości), ale przedstawia 
także bieżące wydarzenia z życia Domu Sierot i warszawskiego getta.  Ostatni zapisek powstał w przeddzień 
wywiezienia mieszkańców sierocińca do Treblinki. Korczak napisał wówczas: Podlałem kwiaty, biedne rośliny 
sierocińca, rośliny żydowskiego sierocińca. Ziemia spieczona odetchnęła. Przyglądał się mojej pracy wartownik. 
Czy go drażni, czy rozrzewnia ta moja pokojowa o szóstej rano czynność? Stoi i patrzy. Nogi szeroko rozstawił. 
(...) Podlewam kwiaty. Moja łysina w oknie – taki dobry cel. Ma karabin. Dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie 
ma rozkazu. A może był za cywila nauczycielem na wsi, może rejentem, zamiataczem ulic w Lipsku, kelnerem w 
Kolonii? Co by zrobił, gdybym mu kiwnął głową? Przyjaźnie ręką pozdrowił? Może on nie wie nawet, że jest tak, 
jak jest? Mógł przyjechać wczoraj dopiero z daleka... (źródło: fragmenty Pamiętnika opracowane przez Justynę 
Kowalską-Leder, http://www.kulturologia.uw.edu.pl/).  

 

Źródło: http://www.twoja-praga.pl/  

 

http://pl.wikipedia.org/ 
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ZADANIE 2. (0-2 punkty) 

W wersie „Świat dygotał, płonął i ryczał” występują (zaznacz więcej niż jedną właściwą 

odpowiedź): 

A. epitety i przenośnia 

B. ożywienie i dźwiękonaśladownictwo 

C. porównanie i przenośnia 

D. dźwiękonaśladownictwo i animizacja   

 

ZADANIE 3. (0-1 punkt) 

Ostatnia strofa wiersza Anny Kamińskiej jest zbudowana z (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. trzech zdań pojedynczych i jednego zdania złożonego 

B. jednego zdania złożonego, jednego zdania pojedynczego i dwóch równoważników zdań 

C. jednego zdania złożonego i trzech równoważników zdań 

D. jednego zdania pojedynczego i trzech równoważników zdań 

 

ZADANIE 4. (0-3 punkty) 

Odszukaj w wierszach i zacytuj:  

A. zdanie pojedyncze, oznajmujące  

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

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

B. zdanie pojedyncze, pytające 

 

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

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

C. wypowiedzenie rozkazujące 

 

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

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

 

ZADANIE 5. (0-4 punkty) 

Odszukaj w wierszach Jana Czopika i Anny Kamińskiej cztery synonimy wyrażenia Janusz 

Korczak.  

 

A. ...................................................................................................................................................... 

B. ...................................................................................................................................................... 

C. ...................................................................................................................................................... 

D. ...................................................................................................................................................... 

 

ZADANIE 6. (0-4 punkty) 

Wyjaśnij w krótkiej notatce sens przysłowia: Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy – zredaguj 

wypowiedź składającą się z trzech wypowiedzeń. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIE 7. (0-4 punkty) 

W wierszu Jana Czopika czytamy:  

To pan mówił, że gdy płoną lasy  

Trzeba chronić i pilnować róż. 

Jak sądzisz, co miał na myśli Janusz Korczak, mówiąc: Gdy płoną lasy, trzeba chronić i pilnować 

róż? Wyjaśnij trzy ukryte znaczenia jego przesłania – zapisz swoje ustalenia w oddzielnych 

punktach. Wykorzystaj wiedzę o życiu pedagoga.  

A. .......................................................................................................................................................

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

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

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

B. .......................................................................................................................................................

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

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

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

C. .......................................................................................................................................................

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

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

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

 

ZADANIE 8. (0-2 punkty) 

W 2012 roku obchodziliśmy 45. rocznicę powstania Orderu Uśmiechu – 

odznaczenia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest wyłącznie na wniosek 

dzieci. Poprzez Order Uśmiechu realizowane jest  jedno z przesłań Janusza 

Korczaka – dzieci wyrażają swoje zdanie o osobach dorosłych. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu łączy wielkie serce, troska o los najmłodszych i poszanowanie 

wszystkich dziecięcych praw. Najmłodszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został 

w 1994 roku 23-letni wówczas Marek Michalak,  najstarszą odznaczoną tym orderem osobą była 

zaś 97-letnia (w 2007 roku) Irena Sendlerowa (zm. 2008). Napisz:  
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A. Kim jest dzisiaj Marek Michalak? 

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

B. Czym zasłynęła Irena Sendlerowa?  

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

 

*** 

ZADANIE 9. (0-4 punkty) 

Święta państwowe – to grupa świąt ustanowionych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako dni 

szczególnej pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ogólnie rozumianych dobrach 

narodowych lub społecznych, czy też osobach, które społeczeństwo polskie chce uczcić, obchodząc 

każdego roku rocznice im poświęcone.  

Uzupełnij luki w tabeli: 

L.p. Dzień, miesiąc Nazwa święta państwowego 

A.   Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

 

B.   

 

Narodowe Święto Niepodległości
3
 

C.   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
4
;  

Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

D.  14 października 

 

 

E.   

 

Dzień Weterana
5
  

F.   

 

Dzień Papieża Jana Pawła II
6
 

G.   Święto Wojska Polskiego
7
 (w tym dniu obchodzone jest również 

katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) 

H.   

 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
8
 

I.  3 maja  

 

J.   

 

Dzień Solidarności i Wolności
9
  

 

                                                           
3
 Obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polaków niepodległości po 123 latach niewoli. 

4
 W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule  

w Berlinie na znak zdobycia tego miasta. 
5
 Obchodzony w rocznicę  wybuchu II wojny światowej.  

6
 W tym dniu, w 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał 

imię Jana Pawła II. 
7
 Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy 

warszawskiej w 1920 (zwanej „cudem nad Wisłą”), stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
8
 Święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku. 

9
 Święto ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości  

z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej  
i Wschodniej. Obchodzone co roku w rocznicę podpisania porozumienia w Gdańsku. 
 



7 
 

ZADANIE 10. (0-6 punktów) 

Rozpoznaj fragmenty znanych pieśni, pełniących dawniej lub dziś rolę hymnów. Przyporządkuj 

fragmenty do odpowiednich wersów tabeli – wpisz numery fragmentów do drugiej kolumny,  

a następnie uzupełnij zaznaczone szarym tłem luki w tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frag-

ment 

nr... 

Tytuł Rola pieśni Autor 

/autorka słów 

Autor melodii Rok 

powstania 

słów  

A.    Powstała na znak protestu 

przeciwko germanizacji 

Polaków.  

 

 Feliks 

Nowowiejski 
1908 

B.   „Solidarni, 

nasz jest ten 

kraj” 

Od 2000 r. oficjalny 

hymn 

N..................................... 

S..................................... 

Związku Zawodowego 

„..................................”. 

Jerzy 

Narbut 

Stanisław 

Markowski 

1980 

C.   „Oda do 

radości” 

 Fryderyk 

Schiller  

Ludwig van 

Beethoven 

 

1785 

D.   „Mazurek 

Dąbrowskiego”  
Dawniej:  

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

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

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

 melodia 

mazurka 

ludowego 

 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, 

Ona w splocie ludzkich rąk, 

Z niej najlichszy robak czerpie, 

W niej największy nieba krąg. 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, 

Ja nowinę niosę wam: 

Na gwiaździstym firmamencie 

Bliska radość błyszczy nam. 

(...) pod wolny kraj 

spokojnie kładź fundament 

a jeśli ktoś nasz polski dom zapali 

to każdy z nas gotowy musi być 

bo lepiej byśmy stojąc umierali 

niż mamy klęcząc na kolanach żyć 

SOLIDARNI 

nasz jest ten dzień 

 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. 

Nie damy pogrześć mowy, 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep piastowy. 

Na stos rzuciliśmy 

Swój życia los, 

Na stos, na stos! 

Na to wszystkich jedne głosy: 

„Dosyć tej niewoli. 

Mamy racławickie kosy, 

Kościuszkę Bóg pozwoli”. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Dziś: 

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

E.    Dawniej: 

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

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

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

Od 2007 r. – oficjalna 

pieśń Wojska Polskiego. 

Andrzej 

Hałaciński, 

Tadeusz 

Biernacki 

Andrzej 

Brzuchal-

Sikorski 

1917 i 

później 

 

ZADANIE 11. (0-1 punkt) 

Przywódcami w powstaniu styczniowym byli (zaznacz właściwą odpowiedź):  

A. Marian Langiewicz, Józef Hauke-Bosak, Edward Rydz-Śmigły, Romuald Traugutt 

B. Henryk Sucharski, Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, Romuald Traugutt 

C. Józef Hauke-Bosak, Romuald Traugutt, Tadeusz Komorowski-Bór, Ludwik 

Mierosławski 

D. Józef Hauke-Bosak, Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, Romuald Traugutt 

 

ZADANIE 12. (0-3 punkty) 

Wypisz nazwy sąsiadów, graniczących z Rzeczpospolitą Polską w przeddzień II wojny 

światowej. W swojej notatce rozszyfruj skróty widniejące na mapie – zapisuj pełne 

nazwy.  

 

 
Rysunek 5. Polska po I wojnie światowej (za: www.dzieje.pl)  
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....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

ZADANIE 13. (0-1 punkt) 

Porządek chronologiczny wydarzeń (zakończenia walk regularnych oddziałów Wojska 

Polskiego z agresorami w czasie wojny obronnej Polski w 1939 r.) jest zachowany  

w szeregu: 

 

A. Westerplatte – Warszawa – Modlin – Hel – Kock  

B. Westerplatte – Hel – Warszawa – Modlin – Kock  

C. Westerplatte – Kock – Warszawa – Modlin – Hel  

D. Warszawa – Westerplatte – Modlin – Hel – Kock  

 

ZADANIE 14 . (0-4 punkty) 

Rozpoznaj herby związane z naszym regionem – podpisz rysunki właściwymi symbolami 

literowymi.  

 

    
 

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

A. Herb Ziemi Sandomierskiej (powiatu sandomierskiego) 

B. Herb powiatu kieleckiego (ziemskiego), nawiązujący do godła benedyktynów łysogórskich  

C. Herb województwa świętokrzyskiego ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 11 października 1999 r. 

D. Herb województwa świętokrzyskiego ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

*** 
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ZADANIE 15. (0-5 punktów) 

Inspiracją dla banknotów euro były style architektoniczne siedmiu okresów 

historycznych kultury europejskiej
10

. Rozpoznaj style na wybranych banknotach – 

dopasuj podane niżej nazwy do właściwych banknotów.  

barok           architektura XX w.           styl romański              renesans                  gotyk 

 

  

  

 
 

A. 20 euro – ..................................................................................................................................... 

B. 500 euro – ................................................................................................................................... 

C. 50 euro – ..................................................................................................................................... 

D. 10 euro – ..................................................................................................................................... 

E. 100 euro – ................................................................................................................................... 

 

ZADANIE 16. (0-2 punkty) 

Co oznacza tabliczka przedstawiona poniżej?  

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

                                                           
10

 Za: http://www.ecb.int/euro/html/eurocoins.pl.html  
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ZADANIE 17.  (0-5 punktów) 

Zaznacz na osi czasu (według wzoru), w którym wieku powstały wymienione niżej dzieła. 

1) Drzwi Gnieźnieńskie, Archikatedra Gnieźnieńska 

2) Hołd pruski, obraz Jana Matejki, Muzeum Narodowe w Krakowie – Sukiennice 

3) Homo Homini, pomnik Adama Myjaka poświęcony ofiarom zamachów terrorystycznych, 

Kielce 

4) Paganini, obraz Felicjana Sz. Kowarskiego, Muzeum Narodowe, Kielce 

5) Płyta Orantów, bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy 

6) Pomnik Dzieci Wrzesińskich, Jerzy Sobociński, Września  

7) Pomnik Henryka Sienkiewicza, Gustaw Zemła, Kielce, odsłonięty w 2010 r. (wzór) 

8) Pomnik Janusza Korczaka zaprojektowany przez Zbigniewa Wilmę i Jana Bohdana  

Chmielewskiego, Warszawa (przed Pałacem Kultury i Nauki) 

9) Pomnik Legionów (Czwórka) Jana Raszki, Kielce 

10) Portret Franciszki z Mycielskich Sołtykowej, żony Aleksandra, stolnikowej podolskiej, olej, 

płótno, własn. Jean Martin Popiel, depozyt: Muzeum Narodowe w Kielcach 

11) Ujazd. Widok bramy i mostu wjazdowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe, akwarela, autor: 

Zygmunta Vogel, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

12) W kurniku, obraz Tadeusza Makowskiego, Muzeum Narodowe, Kielce 

13) Widok Sandomierza od strony Wisły, obraz Józefa Szermentowskiego, olej na płótnie, 

Muzeum   Narodowe, Kielce 

14) Zaśnięcie Matki Boskiej, obraz Michała Lancza z Kitzingen, ufundowany dla kościółka   

św. Wojciecha w Kielcach, Muzeum Diecezjalne, Kielce 

 

 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 

 

 

 

ZADANIE 18. (0-1 punkt) 

Ekspresja w dziele sztuki to inaczej (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. technika plastyczna polegająca na łączeniu farb (pigmentów) z woskiem 

B. poetycki nastrój 

C. siła wyrazu, wyrazistość 

D. monumentalizm 

ZADANIE 19. (0-1 punkt) 

Konary drzewa w warszawskim pomniku Janusza Korczaka przy Pałacu Kultury i Nauki 

układają się na kształt (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. świerku 

B. kapitelu 

C. menory – świecznika 

D. tympanonu 

7 
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ZADANIE 20. (0-2 punkty) 

Wyjaśnij, co oznacza łacińskie wyrażenie „Homo homini” i napisz, jaki atak terrorystyczny 

upamiętnia pomnik autorstwa Adama Myjaka w Kielcach. 

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

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

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

ZADANIE 21. (0-2 punkty) 

Wyjaśnij, co symbolizuje bryła pomnika Homo Homini autorstwa Adama Myjaka w Kielcach. 

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

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

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

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

ZADANIE 22. (0-2 punkty) 

Podaj minimum sześć wyrazów bliskoznacznych słowa „pomnik”. 

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

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

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

 

ZADANIE 23. (0-1 punkt) 

Postaci na obrazach Tadeusza Makowskiego są (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. uproszczone i zgeometryzowane 

B. ujęte naturalistyczne i szczegółowo 

C. przedstawione z fotograficzną dokładnością 

D. portretami osób rzeczywistych, żyjących w czasach współczesnych malarzowi 

ZADANIE 24. (0-1 punkt) 

Na twórczość Józefa Szermentowskiego miała wpływ grupa malarzy o nazwie (zaznacz właściwą 

odpowiedź): 

A. prerafaelici 

B. barbizończycy 

C. kubiści 

D. impresjoniści 

ZADANIE 25. (0-2 punkty) 

Mecenas to (zaznacz właściwe odpowiedzi): 

A. redaktor naczelny czasopisma zajmujący się sprawami kultury 

B. adwokat – tytuł grzecznościowy 

C. opiekun artystów 

D. radny zajmujący się sprawami kultury i edukacji 
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ZADANIE 26. (0-1 punkt) 

Portret sarmacki jest charakterystyczny dla sztuki polskiego (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. średniowiecza 

B. baroku 

C. okresu międzywojennego  

D. XX wieku 

ZADANIE 27. (0-1 punkt) 

O czym informują napisy na portretach sarmackich? (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. o tytułach, godnościach autora obrazu 

B. o tytułach i godnościach osoby sportretowanej 

C. zawierają szczegółowe informacje dotyczące osoby panującego króla 

D. opisują technikę wykonania portretu 

ZADANIE 28. (0-1 punkt) 

Jak nazywa się obraz przedstawiający krajobraz? (zaznacz właściwą odpowiedź): 

A. portret 

B. pejzaż 

C. martwa natura 

D. ikona 

ZADANIE 29. (0-3 punkty) 

Uzupełnij luki w notatce o obrazie autorstwa Felicjana Sz. Kowarskiego pt. „Paganini”, 

opracowanej przez pracowników Działu Edukacyjnego Muzeum Narodowego w Kielcach.  

W centrum kompozycji postać mężczyzny stojącego en face na rozstawionych nogach, lewą ręką 

trzymającego pod podbródkiem  ......................................, w prawej, uniesionej w górę ręce –  

.................................... . Obydwie dłonie nieproporcjonalnie duże, przerysowane, włosy bujne, gęste, 

opadające na ramiona, twarz w ujęciu 3/4 w prawo, duży orli nos, gęste brwi, masywny wystający 

podbródek, czarny frak. W lewym dolnym rogu fragment ............................................., w prawym 

dolnym rogu twarz kobiety lekko w ujęciu 3/4 w prawo, w fantazyjnym nakryciu głowy oraz dwie 

głowy męskie od tyłu w .................................................. .  W prawym górnym rogu otwarta, 

nieproporcjonalnie duża...................................., tło z podziałami abstrakcyjnymi i aluzyjnymi (domy?). 

Rysunek malarski, kolorystyka: czerń, brąz, indygo, szary, ceglany, brudny róż, biel, brunatny, ostra 

czerwień, brudna żółć, brudna zieleń. 

*** 

ZADANIE 30. (0-10 punktów) 

Wiesz zapewne, że Orderem Uśmiechu zostali uhonorowani twórcy literatury dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Alina Centkiewicz i Czesław Centkiewicz, Henryk Chmielewski, Arkady Fiedler, 

Irena Jurgielewiczowa, Joanna Kulmowa, Cezary Leżeński, Małgorzata Musierowicz, Edmund 

Niziurski, Hanna Ożogowska, Alfred Szklarski, ks. Jan Twardowski, Barbara Wachowicz, Wojciech 

Żukrowski.  
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Napisz list otwarty do swoich rówieśników, w którym zachęcisz ich do poznania twórczości 

pisarza lub poety z przytoczonej wyżej listy. Zwróć uwagę na szczególne walory dzieł wybranego 

twórcy (szczególnie te, które wiążą się z „wielkim sercem, troską o los najmłodszych  

i poszanowaniem dziecięcych praw”). Używaj rzeczowych argumentów.  

Uwaga! Twoja praca nie może mieć objętości mniejszej niż do końca tej strony (od objętości odlicza się miejsce, 

jakie zajmują ewentualne skreślenia w tekście). Nie używaj w liście swoich danych (imienia i nazwiska, nazwy 

swojej szkoły itp.) – w razie potrzeby użyj fikcyjnych danych.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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