
Zadanie 1. (0-1) 
Katedra Marii Panny znajduje się
A. w Anglii.
B. we Francji.
C. we Włoszech.
D. w Niemczech.

Zadanie 2. (0-1) 

Koronacja Karola Wielkiego na ce-
sarza w 800. roku oznaczała

A. odnowienie idei cesarstwa na
zachodzie Europy.

B. koniec rywalizacji między ce-
sarstwem i papiestwem.

C. początek Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

D. zwycięstwo cesarstwa w spo-
rze o obsadzanie urzędów kościel-
nych.

Zadanie 3. (0-1) 

Z tekstu I wynika, że budowa kate-
dry Marii Panny trwała 

A. ponad wiek.
B. kilkadziesiąt lat.
C. ponad dwa wieki.
D. sto kilkadziesiąt lat.

Zadanie 4. (0-1) 

Narrator zachwyca się przede
wszystkim

A. budową katedry.
B. pomysłem, samym projektem.
C. misternym wykończeniem bu-

dowli.
D. trwaniem świątyni mimo upły-

wu czasu.

Zadanie 5. (0-1) 

Narrator użył metafory „ta wielka
symfonia kamienna”, by wyrazić

A. precyzję, przypadkowość, cha-
os budowli.

B. harmonię, filigranowość, syme-
trię budynku.

C. asymetrię, chaos, monumental-
ność świątyni.

D. harmonię, symetrię, monumen-
talność katedry.

Zadanie 6. (0-1) 

Drugi akapit tekstu II to 
A. dwa zdania.
B. jedno zdanie.
C. zdanie współrzędnie złożone.
D. zdanie pojedyncze rozwinięte.

Zadanie 7. (0-1) 

Tekst II jest 
A. prezentacją historii powstania

katedry.
B. szczegółowym opisem katedry

Marii Panny w Paryżu.

C. refleksją na temat losu zabytko-
wych światowych budowli.

D. szczegółowym opisem fasady
katedry Marii Panny w Paryżu.

Zadanie 8. (0-1) 

Fasada jest to 
A. łuk dekoracyjny obramujący

portale.
B. ozdobione wejście, brama do bu-

dynku.
C. frontowa część budynku, często

bogato zdobiona.
D. półkolista lub prostokątna wnę-

ka w murze lub ścianie budynku.

Zadanie 9. (0-1) 

Słowa wskazujące na misterne wy-
konanie fasady katedry to

A. potężny, boski.
B. rzeźbiony, kuty.
C. cudowny, ogromna.
D. haftowany, dziergany.

Zadanie 10. (0-1) 

We fragmencie: „ogromna rozeta
środkowa w asyście dwu bocznych
okien, niby kapłan między diakonem
i subdiakonem” zastosowano

A. anaforę.
B. metaforę.
C. uosobienie.
D. porównanie.

Zadanie 11. (0-1) 

Na fotografii (TEKST I) rozeta za-
znaczona została cyfrą

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Zadanie 12. (0-1)

Element fasady (TEKST I) zazna-
czony numerem 4 to

A. fryz.
B. portal.
C. arkada.
D. ostrołuk.

Zadanie 13. (0-1) 

Fotografia (TEKST I) została wy-
konana z perspektywy

A. żabiej.
B. bocznej.
C. z lotu ptaka.
D. powietrznej.

TEKST III

Wielkie budowle, jak wielkie gó-
ry, są dziełem wieków. Często sztu-
ka przeobraża się, kiedy nie są jesz-
cze ukończone […], spokojnie wzra-
stają dalej, zgodnie z regułami prze-
obrażonej sztuki. Nowa sztuka prze-
jmuje budowlę tak, jak ją zastała, wra-
sta w nią, przyswaja ją sobie, rozwi-
ja podług swego widzimisię i kończy,
jeśli zdoła. Dokonuje się to bez
wstrząsu, bez wysiłku, bez protestu,
zgodnie z naturalnym i spokojnym
prawem. Pojawia się nowy szczep,
krążą soki, krzewi się roślinność. Tak,
zaiste w tych kolejnych spawaniach
się kilku odmian sztuki na różnych
wysokościach tego samego gmachu
jest dość materiału na wiele grubych
ksiąg, a często na historię powszech-
ną ludzkości. Człowiek, artysta, jed-
nostka zaciera się, ginie w tych
ogromnych masach bez imienia au-
tora. Czas jest ich architektem, lud
jest ich murarzem. 

Europejska architektura chrześci-
jańska – do niej tylko ograniczymy się

tutaj – ta młodsza siostra wielkich bu-
downictw Wschodu, stanowi ogrom-
ną formację złożoną z trzech oddziel-
nych, nakładających się na siebie
warstw: warstwy romańskiej, war-
stwy gotyckiej i warstwy renesanso-
wej, którą chętnie nazwalibyśmy grec-
ko-rzymską. Warstwą romańską, naj-
starszą i najgłębiej sięgającą, włada
łuk półpełny, który pojawia się zno-
wu, tym razem wsparty na greckiej
kolumnie, w nowożytnym, najbliż-
szym nam pokładzie renesansu.
Ostrołuk leży pomiędzy nimi dwoma.
Budowle należące wyłącznie do jed-
nej z tych trzech warstw są łatwe do
rozpoznania, jednolite, pełne. […] Lecz
te trzy warstwy zlewają się, zachodzą
na siebie na brzegach, jak barwy
w widmie słonecznym. Stąd gmachy
niejednolite, budowle odcieni
i przejść. Niekiedy budowla taka ma
nogi romańskie, korpus gotycki, a grec-
ko-rzymską głowę, gdyż budowano ją
przez sześćset lat. Taka odmiana jest
rzadka. […] Częstsze są gmachy
o dwóch nawarstwieniach. Taka właś-
nie jest paryska katedra Marii Panny,
budowla ostrołukowa, swymi pier-
wszymi filarami tkwiąca jeszcze
w warstwie romańskiej. […].

Zresztą wszystkie te odcienie,
wszystkie te różnice dotyczą tylko
powierzchni budowli. Sztuka zmie-
niała skórę, lecz plan i zasada chrze-
ścijańskiego kościoła nie zostały na-
ruszone. Z tej przyczyny szkielet wnę-
trza jest zawsze ten sam i zawsze ten
sam jest logiczny układ części. Jaka-
kolwiek by była rzeźbiona i wycina-
na powłoka katedry, odnajdziemy za-
wsze pod nią bodaj w stadium zacząt-
ku, bodaj w stadium zarodka bazyli-
kę rzymską. Podług odwiecznie tego
samego prawa rozkłada się ona na
ziemi. Są to niezmiennie dwie nawy
przecinające się na krzyż, którego
część najwyższa, zaokrąglona w ap-
sydę1 tworzy prezbiterium2, są to za-
wsze nawy boczne dla procesji odby-
wających się wewnątrz kościoła i dla
kaplic, niby dwa boczne trakty, na
które nawa główna otwiera się arka-
dami. Oto założenie, a liczba kaplic,
portali, kolumn i wież zmienia się bez
końca, zależnie od kaprysów epoki,
narodu i sztuki. Skoro zapewnione
i zabezpieczone zostały warunki dla
wypełnienia religijnego obrzędu – ar-
chitektura może robić wszystko, co
się jej podoba. Układa sobie i zesta-
wia posągi, witraże, rozety, arabeski,
ząbkowania, kapitele, płaskorzeźby,
wszystko, co tylko jest zdolna wymy-
ślić, według takiego logarytmu3, jaki
jej najbardziej odpowiada. Stąd się
bierze cudowna rozmaitość zewnętrz-
na tych gmachów, u których podstaw
leżą tak wielki ład i jednolitość. Pień
drzewa jest niezmienny, liście są ka-
pryśnie różnorodne. 

WIKTOR HUGO,
KATEDRA MARII PANNY W PARYŻU, PRZEKŁAD

HANNA SZUMAŃSKA-GROSS, BIBLIOTEKA

„GAZETY WYBORCZEJ”, 2005, S. 120-122.
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TEKST I

Test gimnazjalny
część humanistyczna

Gimnazjalisto!Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy,to już za cztery miesiące napiszesz
bardzo ważny egzamin. Już teraz poćwicz z „Gazetą”,rozwiązując testy przygotowane 
przez naszych ekspertów. Dziś – test humanistyczny. Jutro – matematyczno-przyrodniczy

JUTRO W GAZECIE

Gimnazjalisto!
Sprawdź,czy zdasz!

Jutro: część 
matematyczno-przyrodnicza 

egzaminu gimnazjalnego

Katedra Marii Panny

TEKST II
Kościół Marii Panny w Paryżu jest

jeszcze niewątpliwie i dzisiaj budo-
wlą majestatyczną i wspaniałą. Lecz
mimo że katedra, starzejąc się, pozo-
stała piękna, trudno nie westchnąć,
trudno się nie oburzyć na widok nie-
zliczonych uszkodzeń iran, które czas
i człowiek zadawali tej czcigodnej bu-
dowli lekce sobie ważąc wspomnie-
nie Karola Wielkiego, który położył
jej pierwszy kamień1, iFilipa Augusta2,
który [pod koniec swojego panowania]
położył jej kamień ostatni. 

[Niewiele] jest na pewno piękniej-
szych kart architektury niż ta fasada,
gdzie kolejno a równocześnie trzy
portale wykrojone głębokimi ostro-
łukowymi archiwoltami3, fryz4 dwu-
dziestu ośmiu nisz królewskich, ca-
ły haftowany i dziergany w kamieniu,
ogromna rozeta środkowa w asyście
dwu bocznych okien, niby kapłan
między diakonem5 i subdiakonem,
wysoka i lekka galeria trójlistnych ar-
kad dźwigających ciężkie belkowa-
nie na swych smukłych kolumien-
kach i wreszcie dwie masywne i ciem-
ne wieże z okapami z łupku – harmo-
nijne części przepysznej całości uło-
żone w pięć gigantycznych kondy-
gnacji – wznoszą się przed ludzkim
okiem, tak rozmaite, a tak uporząd-
kowane, w bogactwie swych niezli-
czonych detali, rzeźbionych, rżnię-
tych, kutych, związanych silnie i pew-
nie ze spokojnym ogromem całości;
ta wielka symfonia kamienna, że tak
powiem, to kolosalne dzieło człowie-
ka i narodu, jednolite, a złożone za-

razem, jak Iliada czy romanceros6,
których jest siostrą; ten cudowny wy-
twór współdziałania wszystkich sił
epoki, gdzie z każdego kamienia ty-
siącem form wytryska fantazja rze-
mieślnika podporządkowana geniu-
szowi artysty; jednym słowem – ten
swoisty twór człowieka, potężny
i płodny niczym twór boski, któremu
jego podwójną właściwość: rozmai-
tość i wiecznotrwałość wykradła chy-
ba i przywłaszczyła sobie ta fasada.

WIKTOR HUGO,
KATEDRA MARII PANNY W PARYŻU,

PRZEKŁAD HANNA SZUMAŃSKA-GROSS,
BIBLIOTEKA „GAZETY WYBORCZEJ”, 2005,

S. 113-114.

KATEDRA NOTRE DAME (FOTOGRAFIA)

1 nieścisłość historyczna,pierwszy

kamień obecnego gmachu katedry

położył Ludwik VII (1163 r.)
2 Filip II August – król Francji

z dynastii Kapetyngów,panował

w latach 1180-1223
3 archiwolta – łuk dekoracyjny

wsparty na małym gzymsie,

obramiający czoło arkady,portalu lub

innego łukowo sklepionego otworu
4 fryz – poziomy pas dekoracyjny

rzeźbiony lub malowany, zdobiący

np. elewacje budynków
5 diakon – (gr. diakonos – sługa);

duchowny mający święcenia niższe
6 romanceros – utwór epicko-

-liryczny opiewający historycznych

i legendarnych bohaterów

narodowych; popularny szczególnie

w Hiszpanii

1 apsyda (absyda) – pomieszczenie

w kościele, najczęściej półkoliste

lub wieloboczne, zamykające

prezbiterium lub nawę
2 prezbiterium – w kościele

rzymskokatolickim część,w której

znajduje się wielki ołtarz
3 logarytm – tu: porządek, stały

schemat postępowania

Zadania 1.-13. odnoszą się
do TEKSTÓW I i II

23207111

Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia na podstawie art. 131 
§ 2 k.p.k. zawiadamia osoby pokrzywdzone działalnością Krzysztofa B. oskarżonego
o czyn z art. 218 § 1 k.k., Piotra L. Oskarżonego o czyn z art. 218 § 1 k.k. i art. 225 
§ 2 k.k. w zw. z art.12 k.k. oraz Grzegorza W. Oskarżonego o czyn z art. 225§2 k.k.
w zw. z art. 12 k.k. i art. 35 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o związkach zawodowych w zw.
z art. 12 k.k., że w dniu 26.02.2007 r. o godz. 9.00 w sali 2, w gmachu Sądu przy
ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się rozprawa (sygn. akt Vk 3020/04) prze-
ciwko ww. oskarżonym z oskarżenia Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto
(sygn. akt prok. DS. 2290/04).

Osoby pokrzywdzone mogą wziąć udział w rozprawie, a na podstawie art. 54 § 1 k.p.k.
i art. 62 k.p.k. do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej mogą zło-
żyć oświadczenie, że będą działały w charakterze oskarżycieli posiłkowych, a także mogą
wytoczyć powództwo cywilne. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżony
może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez prowadzenia postępowania
dowodowego. Uwzględnienie tego wniosku jest możliwe wówczas, gdy nie sprzeciwia się
temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy
oraz pouczony o możliwości zgłoszenia wniosku przez oskarżonego.

R E K L A M A

Do sprawdzianu po szkole podstawo-
wej, który wydrukowaliśmy w „Gaze-
cie” w czwartek 11 stycznia, wkradł
się błąd.

Zadanie 13 zostało wadliwie
skonstruowane i w efekcie ma dwie
prawidłowe odpowiedzi – C i B. 
W kluczu odpowiedzi podaliśmy od-
powiedź C. 

Podpunkt B. zadania 11 powinien
brzmieć: „Zawodnik 1 ze Szkoły IV 
i Zawodnik 2 ze Szkoły III”. Wtedy je-
dyna prawidłowa odpowiedź to oczy-
wiście C.

Przepraszamy!

Sprawdzian po szóstej
klasie – errata
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Zadanie 14. (0-1) 

Na podstawie tekstu III można
stwierdzić, że katedra Marii Panny re-
prezentuje przede wszystkim styl

A. gotycki.
B. romański.
C. renesansowy.
D. grecko-rzymski.

Zadanie 15. (0-1) 

Narrator w tekście III twierdzi, że
architektura renesansowa przejęła
z romańskiej

A. ostrołuk.
B. kolumny.
C. łuk pełny.
D. łuk półpełny.

Zadanie 16. (0-1) 

Z tekstu III wynika, że najtrudniej
spotkać budowlę wykonaną w jednym
stylu, ponieważ

A. nigdy nie istniały czyste style,
zawsze się mieszały.

B. nie można było ukończyć budo-
wy przed upływem stu lat.

C. ludzie kolejnych epok rozbudo-
wywali istniejące budowle.

D. nigdy nie buduje się nowej świą-
tyni, tylko bazuje na starych funda-
mentach.

Zadanie 17. (0-1) 

Trudno jest wskazać autorów „wiel-
kich budowli”, ponieważ

A. były tworzone w antyku i śred-
niowieczu.

B. nie zostało to zapisane w daw-
nych kronikach.

C. artyści byli anonimowi i tworzy-
li na chwałę Boga.

D. budowano je przez wiele setek
lat, zmieniając pierwotne plany.

Zadanie 18. (0-1) 

Zasada budowy chrześcijańskiego
kościoła przedstawiona została w zda-
niu

A. „Są to niezmiennie dwie nawy
przecinające się na krzyż”.

B. „(…) liczba kaplic, portali, ko-
lumn i wież zmienia się bez końca (…)”.

C. „Warstwą romańską, najstarszą
i najgłębiej sięgającą, włada łuk pół-
pełny”.

D. „Układa sobie i zestawia (…)
wszystko, co tylko jest zdolna wymy-
ślić (…)”.

Zadanie 19. (0-1) 

Narrator w tekście III zwraca uwa-
gę na to, że świątynie służyły przede
wszystkim

A. duchowieństwu jako mieszka-
nie.

B. mieszkańcom do celów obron-
nych.

C. wiernym jako miejsce wyzna-
wania religii.

D. architektom jako miejsce poka-
zu ich kunsztu i talentu.

Zadanie 20. (0-1) 

Metaforyczny sens ostatniego zda-
nia wyraża wypowiedź:

A. Pniem są mury, a liśćmi ich zdo-
bienia.

B. Stała jest zasada budowania,
a zmienne zdobienia.

C. Zmieniają się wykonawcy, a pro-
jekt pozostaje ten sam.

D. Tylko pnie drzew są takie same,
a zmieniają się ich liście.

Zadanie 21. (0-1)

Z TEKSTU II wypisz porównanie,
w którym narrator wyraził zachwyt
katedrą.
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

Zadanie 22. (0-1)

Odwołując się do wiadomości z hi-
storii, wyjaśnij, dlaczego narrator TEK-

STU III styl renesansowy chętnie na-
zywałby grecko-rzymskim.
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

Zadanie 23. (0-1)

W kontekście 1. akapitu TEKSTU
III objaśnij znaczenie metafory: „Czas
jest ich [budowli] architektem, lud jest
ich murarzem”.
....................................................................
....................................................................
...................................................................
....................................................................
....................................................................

TEKST IV

fasada rzut sklepienie okno ornamenty 

Sztuka  

romań-

ska 

Sztuka  

gotyc-

ka 

NA PODSTAWIE: M. PACHOLSKA, R. POŹNIKIEWICZ, „HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”
5. „PORADNIK NAUCZYCIELA”, NOWA ERA, POZNAŃ 2000, S. 218-222.

Klucz odpowiedzi 

Zadania zamknięte 

zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

odp. B A B D D B D C D D C A A A D C D A C B 

 

Zadania otwarte 

zadanie odpowiedź poprawna punkty zasady przyznawania punktów 

21 „to kolosalne dzieło człowieka i narodu, 

jednolite a złożone zarazem, jak Iliada 

czy romanceros”; 

„ten swoisty twór człowieka, potężny 

i płodny niczym twór boski” 

0-1 1 pkt przyznaje się za wypisanie wła-

ściwego porównania; 

Uwaga! Nie wymaga się cudzysłowu. 

22 Np. Narrator chętnie nazywałby styl rene-

sansowy grecko-rzymskim, gdyż  

w XVI w. nawiązywano do kultury  

antycznej, na nowo odczytywano  

literaturę Greków i Rzymian, wykorzy-

stywano osiągnięcia starożytnych… 

0-1 1 pkt przyznaje się za przywołanie 

kontekstu historycznego; 

23 Np. Czas, czyli epoki, style narzucają 

formę, a ludzie budują, wcielają w życie 

założenia, programy, plany... 

0-1 1 pkt przyznaje się za właściwe od-

czytanie metafory (czas oraz czło-

wiek); 
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 Sztuka  

romańska 

Sztuka gotycka 

Skle-

pienie 

np.  

sklepienie 

krzyżowe 

lub  

kolebkowe 

np. sklepienie krzy-

żowo-żebrowe  

lub krzyżowo- 

-gwiaździste, krysz-

tałowe, sieciowe 

Okno 

np. małe 

okna  

zakończo-

ne u  góry 

półłukiem 

np. duże otwory 

okienne z witrażami 

zakończone u góry 

ostrołukiem 

Budulec np. kamień 

np. kamień i cegła 

 (tam, gdzie były 

trudności 

z pozyskaniem 

kamienia) 

0-3 1 pkt przyznaje się za poprawne uzu-

pełnienie jednego wiersza tabeli, np. 

informacji o sklepieniu (wystarczy 

podać po jednej cesze); 

25 zabytki architektury romańskiej: np. 

kolegiata w Tumie pod Łęczycą, krypta 

Leonarda na Wawelu, kościół św. An-

drzeja w Krakowie, rotunda w Cieszynie, 

kościół św. Wojciecha w Krakowie… 

zabytki architektury gotyckiej: np.  

kościół Mariacki w Krakowie, Barbakan  

w Krakowie, zamek krzyżacki  

w Malborku… 

0-2 1 pkt przyznaje się za podanie dwóch 

zabytków architektury romańskiej; 

1 pkt przyznaje się za podanie dwóch 

zabytków architektury gotyckiej; 

Uwaga! 1 pkt przyznaje się za poda-

nie jednego zabytku architektury  

gotyckiej i jednego architektury 

romańskiej. 

26 Np. Należy zwiększyć środki na odnowę 

zabytków w naszym mieście. 

0-1 1 pkt przyznaje się za prawidłowe 

przekształcenie zdania; 

Kryteria oceny zaproszenia 

lp. kryterium punkty zasady przyzwania punktów 

0-1 1 pkt przyznaje się za wskazanie ad-

resata (musi być konkretny: imię i 

nazwisko), nadawcy (może być zbio-

rowy), jednoznaczne określenie miej-

sca i czasu otwarcia wystawy (godzi-

na, dzień, miesiąc, rok) oraz celu 

(otwarcie wystawy fotograficznej); 

1 Realizacja tematu 

0-1 1 pkt przyznaje się za dostosowanie 

wypowiedzi do sytuacji komunika-

cyjnej (wprowadzenie elementów 

zachęty, krótki opis jednej fotografii); 

2 Układ graficzny 0-1 1 pkt przyznaje się za celowe rozpla-

nowanie tekstu; 

3 Język i styl 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność 

językowo-stylistyczną (dopuszczalny 

jeden błąd); 

4 Ortografia i interpunkcja 0-1 1 pkt przyznaje się za poprawność 

ortograficzną i interpunkcyjną  

(dopuszczalny jeden błąd ortograficz-

ny i jeden błąd interpunkcyjny); 

Kryteria oceny artykułu 

Treść (0-6) 

1 Przedstawienie sprawy 0-1 1 pkt przyznaje się za sformułowanie tezy, 

apelu, prośby skierowanej do władz miasta; 

2 Prezentacja materiału 0-5 1 pkt przyznaje się za sformułowanie  

co najmniej dwóch argumentów w omawia-

nej sprawie; 

2 pkt. przyznaje się za uzasadnienie obydwu 

argumentów (podanie konkretnych przykła-

dów, wskazanie na znaczenie budowli, ich 

historycznej wartości – 1 pkt przyznaje się 

za próbę uzasadnienia argumentacji); 

1 pkt przyznaje się za szczegółowy opis 

jednego obiektu (w funkcji perswazyjnej); 

1 pkt przyznaje się za wprowadzenie  

co najmniej trzech środków stylistyczno- 

-retorycznych do prezentacji materiału,  

np. epitety, porównania, anafory... 

Kompozycja (0-3)* 

3 Trójdzielność kompozycji i zacho-

wanie właściwych proporcji 

0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie  

wstępu, rozwinięcia i zakończenia 

z zachowaniem właściwych proporcji; 

4 Układ graficzny 0-1 1 pkt przyznaje się właściwy i funkcjonalny 

układ graficzny; 

5 Spójność tekstu i logika 0-1 1 pkt przyznaje się za wprowadzenie 

wskaźników zespolenia i logiczne uporząd-

kowanie treści (nie ma też nieuzasadnio-

nych powtórzeń myśli); 

Język i styl (0-4)* 

6 Poprawność językowa (fleksyjna, 

leksykalna, frazeologiczna, słowo-

twórcza, bogactwo słownictwa) 

0-3 0-3 bł. – 3 pkt. 

4 bł. – 2 pkt. 

5 bł. – 1 pkt. 

6 bł. – 0 pkt. 

7 Dostosowanie wypowiedzi  

do sytuacji komunikacyjnej 

0-1 1 pkt przyznaje się za celowe wprowadzenie 

środków językowych charakterystycznych 

dla artykułu perswazyjnego (np. rozbudo-

wane zdania pojedyncze, zdania złożone, 

apostrofy, anafory, pytania retoryczne, po-

równania…); 

Zapis (0-3)* 

8 Poprawność interpunkcyjna 0-1 dopuszcza się trzy błędy interpunkcyjne 

9 Poprawność ortograficzna 0-2 0 bł. – 2 pkt.; 1 bł. – 1 pkt.; 2 bł. – 0 pkt. 

* Punkty z tych kategorii przyznawane są wtedy, gdy praca zajmuje co najmniej 3/4 strony A4. 

Uwaga: Wobec prac uczniów ze stwierdzoną dysortografią stosuje się inne kryteria dotyczące zapisu 

w zaproszeniu oraz w artykule. 

Zaproszenie 

4. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się dwa błędy ortograficzne i dwa inter-

punkcyjne). 

Artykuł 

8. Poprawność interpunkcyjna (dopuszcza się cztery błędy interpunkcyjne) 0-1 pkt. 

9. Poprawność ortograficzna: 0-2 błędy – 2 pkt.; 3 bł. – 1 pkt; 4 bł. i więcej – 0 pkt. 

 Sztuka romańska Sztuka gotycka 

Budowla 

np.: Budowle są proste, racjonalnie 

rozplanowane, zwykle zaokrąglo-

ne, opierają się na prostocie brył 

geometrycznych.  

np.: Budowle są lekkie, strzeli-

ste, pną się wysoko w górę, 

często zwieńczone są wysokimi, 

smukłymi wieżami. 

Sklepienie   

Okno   

Budulec   

Zadanie 24. (0-3)
Wykorzystując tekst IV, uzupełnij

tabelę, porównując cechy stylu romań-
skiego z gotyckim.

Zadanie 25. (0-2)
Odwołując się do wiedzy z historii

oraz sztuki, podaj po dwa przykłady
budowli reprezentujących styl romań-
ski i gotycki w Polsce.

zabytki stylu romańskiego: .............
...................................................................

zabytki stylu gotyckiego: ................
................................................................... 

Zadanie 26. (0-1)

Przekształć podane zdanie, zastę-
pując swoimi słowami podkreślony
wyraz.

Należy zwiększyć środki na resta-
urację zabytków w naszym mieście.
...................................................................
...................................................................
................................................................... 

Zadanie 27. (0-5)
Zredaguj oficjalne zaproszenie 

na otwarcie wystawy fotograficznej
poświęconej sztuce gotyckiej w Pol-
sce. Uwzględnij co najmniej jedną in-
formację o prezentowanych na zdję-
ciach zabytkach.
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Zadanie 29. (0-16)

Zredaguj do gazety artykuł, w któ-
rym nakłonisz władze miasta / dziel-
nicy / gminy, by zwiększyć środki na
odnowę zabytków architektury
w Twoim mieście lub regionie. Jako
przykład opisz dokładniej jeden obiekt.

Pamiętaj, aby Twoja praca zajmo-
wała co najmniej 3/4 strony A4.
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Najnowsza historia Polski 1989-2006 co środa z „Gazetą Wyborczą” 

Niezwykłe wademekum 
nie tylko dla uczniów i studentów.
Sprawdź, czy znasz najnowszą historię Polski

Partner  
radiowy:

17 stycznia z „Gazetą” zeszyt: 
„Od »grubej kreski« do teczek”
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