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Egzamin po gimnazjum
Gimnazjalisto! Do prawdziwego testu został tylko miesiąc. Masz jeszcze czas, żeby poćwiczyć
z „Gazetą”. Dziś drukujemy część humanistyczną przykładowego egzaminu, jutro – część
matematyczno-przyrodniczą. Więcej testów znajdziesz w naszej książce (szczegóły poniżej)

Smoki
TEKST I
SMOK potwór z chrześc. legend
śrdw., wyobrażany zazw. jako rodzaj gada z pazurami lwa, skrzydłami orła i ogonem węża. Z paszczy
jego i nozdrzy dobywały się płomienie. Był symbolem grzechu, a w
szczególności pogaństwa. Metaforę tę zaczerpnięto z Apokalipsy, 12,
7-9: „Michał i aniołowie walczyli ze
smokiem (tj. Lucyferem, wodzem
upadłych aniołów). I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany »diabłem i szatanem«,
który zwodzi cały świat”. Jego popularność utrwalona przez poetów
i najgłośniejszych malarzy, wynikała stąd, że kumulował w sobie wszelkie zło, a jego gł. zadaniem życiowym było zostać zabitym przez św.
Jerzego (zob.) a. przez jakiegoś innego świętego czy bohatera, jak Beowulf czy Sigurd. Smoki mitologii
chińskiej i japońskiej to zwierzęta
o całkiem odmiennym charakterze:
na ogół dobroczynne a potężne duchy powietrza, morza i ziemi,
w znacznym stopniu odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie

zjawisk przyrody. Natomiast w mit.
i folklorze staroż. ludów Bliskiego
Wschodu i Grecji smok, gr. drakon,
był zapewne czymś w rodzaju olbrzymiego węża (zob.), pierwotnie węża
morskiego, zrodzonego prawdop. w
fantazji człowieka obserwującego wijące się ruchy fal. Jednak wyobraźnia Greków, zapewne i mitologii
wschodnich, stworzyła liczne bestie
łączące w sobie kształty kilku zwierząt; zob. Potwory 4. […]
Daniel i smok. W Biblii, Daniel, 14,
22-27, król babiloński wzywa proroka
Daniela, aby czcił wielkiego smoka
uważanego za boga. Daniel podejmuje się zabić smoka bez miecza i kija.
Uzyskawszy na tę próbę pozwolenie
od króla, dał smo-kowi kołacz ze smoły, sadła i sierści, od czego smok pękł,
dowodząc tym, że nie jest bogiem. (…)
Smok wawelski. Legenda wysnuta prawdop. z nazwy Smoczej Jamy
(w której może znajdowano kości i stąd
nazwa), oparta na Biblii (por. wyżej
Daniel i smok) i niezliczonych europ.,
legendach śrdw., mówiąca o „krakowiaczku”, szewcu Skubie, który sprytnie zgładził smoka, dając mu zjeść siarkę zaszytą w baranią skórę. 1
WŁADYSŁAW KOPALIŃSKI
SŁOWNIK MITÓW I TRADYCJI KULTURY, PIW,
WARSZAWA 1998, S. 1080-81

TEKST II
Zadanie 8. (0-1)
Św. Jerzy został patronem rycerzy, gdyż
A. był sprawiedliwym

i dobrodusznym obrońcą
wiary.
B. był czczony jako jeden

z największych męczenników
chrześcijańskich.
C. jego życie wyznaczało

wzorzec zachowań
wynikających z kodeksu
rycerskiego.
D. uosabiał podstawowe
wierzenia i prawa, których
należy przestrzegać, dążąc
do celu.

Zadanie 9. (0-1)
Postać św. Jerzego jest największa, bo
A. siedzi na koniu.
B. w ręku trzyma włócznię.
C. jest na pierwszym planie.
D. jest święta i walczy ze złem.

Zadanie 10. (0-1)
Smok na drzeworycie symbolizuje
A. życiodajne siły Ziemi.
B. szatana, siły piekielne.
C. potwora niszczącego osady

ludzkie.
D. bestię pożerającą zwierzęta

Zadanie 1. (0-1)
Tekst I jest
A. literackim opisem smoka.
B. notatką słownikową o smoku.
C. notatką prasową na temat

smoka.
D. analizą motywu smoka

w kulturze.

Zadanie 2. (0-1)
Zastosowany w tekście skrót śrdw.
można rozszyfrować jako
A. średnich.
B. środkowych.
C. średniowiecznych.
D. środkowopolskich.

Zadanie 3. (0-1)
Z tekstu I wynika, że smok jest istotą
A. magiczną.
B. prawdziwą.
C. realistyczną.
D. fantastyczną.

Zadanie 4. (0-1)
Starożytni Grecy przedstawiali smoka
jako gada
A. łączącego w sobie postać

orła, lwa i węża.

domowe.
B. przypominającego wielkiego

węża morskiego.
C. wielkiego starodawnego
strąconego na ziemię.
D. łagodnego, zielonego,
z kolorowymi skrzydłami.

Zadanie 5. (0-1)
W kulturze Wschodu smok to symbol
A. życiodajnych sił.
B. niszczycielskich sił.
C. groźnej mocy i potęgi.
D. materialnych bogactw.

Zadanie 6. (0-1)
Biblijny wąż z Księgi Rodzaju
A. kąsał grzeszników.
B. skusił Ewę do zerwania jabłka.
C. nakłonił Adama

do nieposłuszeństwa.
D. pożarł na pustyni niewiastę

i jej dziecię.

Zadanie 7. (0-1)
Słowa „potwór”, „gad”, „bestia” wobec wyrazu „smok” to
A. antonimy.
B. synonimy.
C. wyrazy pokrewne.
D. wyrazy wieloznaczne.

Zadanie 11. (0-1)

Św. Jerzy walczy ze smokiem. Drzeworyt ludowy – Muzeum Etnograficzne
w Krakowie

TEKST III
– Proszę bardzo – Jaskier nie odłożył
lutni. – Posłuchajcie zatem, szlachetni
panowie, co wydarzyło się tydzień temu nie opodal miasta wolnego, zwanego Hołopolem. Otóż, świtem bladym,
ledwie co słonko wschodzące zaróżowiło wiszące nad łąkami całuny mgieł...
– Miało być normalnie – przypomniał Geralt.
– A nie jest? No, dobrze, dobrze. Rozumiem. Krótko, bez metafor. Na pastwiska pod Hołopolem przyleciał
smok.
– Eeee – rzekł wiedźmin. – Coś mi
się to nie widzi prawdopodobnym. Od
lat nikt nie widział smoka w tych okolicach. Nie był to aby zwykły oszluzg1?
Zdarzają się oszluzgi prawie tak duże...

– Nie obrażaj mnie, wiedźminie.
Wiem, co mówię. Widziałem go. Trzeba trafu, że akuratnie byłem w Hołopolu na jarmarku i widziałem wszystko na własne oczy. Ballada jest już gotowa, ale nie chcieliście...
– Opowiadaj. Duży był?
– Ze trzy końskie długości. W kłębie nie wyższy niż koń, ale dużo grubszy. Szary jak piach.
– Znaczy się, zielony...
– Tak. Przyleciał niespodziewanie,
wpadł prosto w stado owiec, rozgonił
pasterzy, utłukł z tuzin zwierząt, cztery zeżarł i odleciał.
– Odleciał... – Geralt pokiwał głową.
– I koniec?
– Nie. Bo następnego ranka przyleciał znowu, tym razem bliżej miasteczka. Spikował na gromadę bab piorą-

Oko w prawym rogu to
A. słońce.
B. siły natury.
C. Opatrzność.
D. aureola świętości.

cych bieliznę na brzegu Braa. Ale wiały, człowieku! W życiu się tak nie uśmiałem. Smok zaś zatoczył ze dwa koła
nad Hołopolem i poleciał na pastwiska, tam znowu wziął się za owce. Wtedy dopiero zaczął się rozgardiasz i zamęt, bo poprzednio mało kto wierzył
pastuchom. Burmistrz zmobilizował
milicję miejską i cechy, ale zanim się
sformowali, plebs wziął sprawę w swoje ręce i załatwił ją.
– Jak?
– Cikliwym, ludowym sposobem.
Lokalny mistrz szewski, niejaki Kozojed, wymyślił sposób na gadzinę. Zabili owcę, napchali ją gęsto ciemierem2,
wilczymi jagodami, blekotem3, siarką
i szewską smołą. Dla pewności, miejscowy aptekarz wlał do środka dwie
kwarty swojej mikstury na czyraki, a

2
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kapłan ze świątyni Kreve odprawił
modły nad ścierwem. Potem ustawili spreparowaną owieczkę pośrodku stada, podparłszy kołkiem. Nikt
po prawdzie nie wierzył, że smoczysko da się skusić, […] ale rzeczywistość przeszła nasze oczekiwania.
Lekceważąc żywe i beczące owieczki, gad połknął przynętę razem z kołkiem.
– I co? Gadajże, Jaskier.
– A co ja robię innego? Przecie gadam. Słuchajcie, co było dalej. (…)
smok nagle zaczął ryczeć i puszczać
dym, przodem i tyłem. Fikał kozły,
próbował wzlatywać, potem oklapł
i znieruchomiał. Dwójka ochotników
wyruszyła, aby sprawdzić, czy struty gad dycha jeszcze. Byli nimi miejscowy grabarz i miejscowy półgłówek, (…) i pododdział najemnych pikinierów4, który przeciągnął przez
Hołopole jeszcze za czasów rokoszu
wojewody Nurzyboba.
– Ależ ty łżesz, Jaskier.
– Nie łżę, tylko ubarwiam, a to jest
różnica.
– Niewielka. Opowiadaj, szkoda
czasu...
– A więc, jak mówiłem, grabarz i
mężny idiota wyruszyli w charakterze szperaczy. Usypaliśmy im potem
mały, ale cieszący oko kurhanik5.
– Aha – powiedział Borch. – Znaczy się, smok jeszcze żył.
– A jak – rzekł wesoło Jaskier. – Żył.
Ale był tak słaby, że nie zeżarł ani gra-

barza, ani matołka, tyle że zlizał krew.
A potem, ku ogólnemu zmartwieniu,
odleciał, wystartowawszy w niemałym trudzie. Co półtorasta łokci spadał z łoskotem, zrywał się znowu.
Chwilami szedł, powłócząc tylnymi
nogami. Co śmielsi poszli za nim,
utrzymując kontakt wzrokowy. I wiecie, co?
– Mów, Jaskier.
– Smok zapadł w wąwozy w Pustulskich Górach, w okolicach źródeł Braa
i skrył się w tamtejszych jaskiniach.
– Całe Hołopole aż gotuje się zresztą z tego powodu, bo uważa się tam, że
smok i skarbiec należą do nich. Ale wahają się zadrzeć z Niedamirem. Niedamir to szczeniak, który jeszcze się
nie zaczął golić, ale już zdążył udowodnić, że nie opłaca się z nim zadzierać.
A na tym smoku zależy mu, jak diabli,
dlatego tak prędko zareagował.
– Zależy mu na skarbcu, chciałeś
powiedzieć.
– Właśnie że bardziej na smoku niż
na skarbcu. Bo, widzicie, Niedamir
ostrzy sobie zęby na sąsiednie księstwo Malleore. Tam, po nagłym a dziwnym zgonie księcia została księżniczka w wieku, że się tak wyrażę, łożnicowym6. Wielmoże z Malleore niechętnie patrzą na Niedamira i innych konkurentów, bo wiedzą, że nowy władca ostro ściągnie im wędzidło, nie to,
co smarkata księżniczka. Odgrzebali
więc gdzieś starą i zakurzoną przepowiednię mówiącą, że mitra7 i ręka dzie-

oszluzg – potwór szarawej barwy,
niektóre osiągają wymiary smoka
ciemier – trująca roślina z rodziny
jaskrowatych
3
blekot – roślina z rodziny
selerowatych
4
pikinier – żołnierz w XV i XVI wieku;
nosił długą pikę – broń drzewcową
5
kurhanik – mogiła w kształcie kopca
z elementami drewnianymi
i kamiennymi
6
wiek łożnicowy – tu: kobieta może
już wyjść za mąż.
7
mitra – nakrycie głowy panujących;
także kapłanów
2

Zadanie 12. (0-1)

Zadanie 14. (0-1)

Zadanie 21. (0-1)

Pierwsze zdanie opowieści Jaskra to
formuła typowa dla
A. baśni.
B. ballad trubadurów.
C. opowieści mitycznych.
D. opowiadania fantastycznego.

Wypisz z tekstu III typowe dla opowiadań fantastycznych:

pola.

Zadanie 13. (0-1)

fakty.

B. opowiada ciekawie, ale nie dba

o styl.
C. kreuje nową rzeczywistość, koloryzując fakty.
D. mówi prawdę, wiernie przedstawiając zdarzenia.

OD DZIŚ
W GAZECIE

Gimnazjalisto!
Sprawdź,czy zdasz
Egzamin
po gimnazjum
– 24 i 25 kwietnia!
Test
matematyczno--przyrodniczy
– jutro
Przewodniki
po liceach
– w środę
na stronach
lokalnych

zad.

1
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B

C

C

C
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A

A

C

B

B

D

Zadania otwarte
zadanie
21

22

23

imiona bohaterów:
.................., ....................., .....................,
nazwy miejsc:
.................., ....................., .....................,

24

25

odpowiedź poprawna
imiona bohaterów – Geralt, Jaskier,
Kozojed, Nurzybob, Borch,
Niedamir
nazwy miejsc – Hołopole, Malleore,
Pustulskie Góry
świtem bladym – epitet
całuny mgieł – przenośnia
(metafora)
Np. środki te zostały użyte dla
zbudowania nastroju, dla oddania
atmosfery budzącego się dnia…
Np. chce zabić smoka, aby zdobyć
skarb smoka, a także rękę
księżniczki i królestwo, które
zgodnie z legendą należą się
pogromcy bestii…
Np. Jak donosi współczesna prasa,
smokami interesuje się na nowo
wiele osób…
Np. Do grodu Kraka przybył smok,
który zaczął zakłócać spokój
mieszkańców. Król ogłosił,
że poskromca gada otrzyma
księżniczkę za żonę Wielu rycerzy
próbowało pokonać bestię, ale bez
skutku. Nagle szewczyk Skuba
(Dratewka) nadział baranią skórę
siarką i podrzucił pod jaskinię
smoka. Gdy potwór pożarł
„owieczkę”, zaczęło go palić
w trzewiach i wypiwszy pół Wisły,
pękł. Szewczyk z królewną żyli
długo i szczęśliwie.

Kryteria oceny opisu
lp
kryterium
1
Realizacja tematu

punkty
0-1

zasady przyznawania punktów
1 pkt przyznaje się za wypisanie
czterech imion bohaterów i trzech
nazw miejsc;

0-2

1 pkt przyznaje się za nazwanie
dwóch środków stylistycznych
1 pkt przyznaje się za nazwanie
funkcji użytych środków
stylistycznych;

0-1

1 pkt przyznaje się za nazwanie
sposobu pokonania smoka
oraz celu podjętego trudu;

0-1

1 pkt przyznaje się za poprawne
przekształcenie zdania;

0-3

1 pkt przyznaje się
za przedstawienie
najistotniejszych faktów
(przybycie smoka, ogłoszenie
edyktu króla, nieudane próby
zabicia bestii, podstęp szewczyka,
pokonanie bestii, szczęśliwe
życie);
1 pkt przyznaje się za zbudowanie
tekstu streszczenia (zwięzłość,
brak opisów, zredagowanie
pięciu-sześciu zdań)
1 pkt przyznaje się za poprawność
językowo-stylistyczną (dopuszcza
się 1 błąd);

punkty
0-1

zasady przyznawania punktów
1 pkt przyznaje się za
wymienienie elementów
drzeworytu (św. Jerzy, koń, smok,
postać, która się modli,
Oko Opatrzności);
1 pkt przyznaje się za określenie
znaczenia co najmniej trzech
elementów);
1 pkt przyznaje się za użycie
w tekście słownictwa
charakterystycznego dla opisu
obrazu (np. plan pierwszy,
centrum, tło, w prawym rogu…);
1 pkt przyznaje się za zbudowanie
spójnego i logicznego tekstu

Zadanie 15. (0-1)

Zadanie 22. (0-2)

0-1

Gdyby Hołopole było miastem średniowiecznym, to można przyjąć, że ze
smokiem walczył mieszkaniec wywodzący się z
A. plebsu.
B. rycerstwa.
C. patrycjatu.
D. pospólstwa.

Nazwij podkreślone środki stylistyczne użyte przez Jaskra w opisie czasu
zdarzeń i napisz, jaką pełnią funkcję.

0-1

smoka.

Z reakcji wiedźmina wynika, że Jaskier
A. kłamie, zmieniając wszystkie

Model odpowiedzi i schemat punktowania
Zadania zamknięte

1

Głównym tematem opowiadania Jaskra jest
A. historia Niedamira.
B. podstępna walka ze smokiem.
C. historia smoka spod HołoD. niszczenie miasta przez

Zadanie 16. (0-1)
Z tekstu III wynika, że walczący ze
smokiem „grabarz i mężny idiota”
A. stracili życie.
B. uratowali osadę.
C. pokonali smoka.
D. uciekli w popłochu.

Zadanie 17. (0-1)
Ze zdania: Wielmoże z Malleore niechętnie patrzą na Niedamira i innych
konkurentów, bo wiedzą, że nowy władca ostro ściągnie im wędzidło, nie to,
co smarkata księżniczka, wynika, że
mieszkańcy
A. chcą, aby tron objął ich przed-

stawiciel.

B. czekają niecierpliwie na nowe-

go władcę.

C. wolą młodą księżniczkę niż su-

rowego władcę.

D. szanują księżniczkę, prawowitą

następczynię tronu.

Zadanie 18. (0-1)
Niedamir pognał za smokiem jak kot
z pęcherzem, czyli
A. niechętnie.
B. bardzo szybko.
C. bardzo powoli.
D. z konieczności.

Zadanie 19. (0-1)
Andrzej Sapkowski, w porównaniu z
legendą o smoku wawelskim, zmienił
A. zawód pomysłodawcy.
B. scenę śmierci poczwary.
C. pomysł na pokonanie bestii.
D. opis ulubionych zajęć smoka.

Zadanie 20. (0-1)
Autor tekstu kreuje nową rzeczywistość między innymi poprzez
A. nagromadzenie archaizmów.
B. wykorzystanie opowieści ludo-

wych.

C. wykorzystanie neologizmów

i wulgaryzmów.

D. połączenie realiów historycz1

wuszki należą się temu, kto pokona
smoka. Ponieważ smoka nikt nie widział tutaj od wieków, myśleli, że mają spokój. Niedamir oczywiście obśmiał się z legendy, wziąłby Malleore
zbrojną ręką i tyle, ale gdy gruchnęła
wieść o hołopolskim smoku, zorientował się, że może pobić malleorską
szlachtę ich własną bronią. Gdyby zjawił się tam, niosąc smoczy łeb, lud powitałby go jak monarchę zesłanego
przez bogów, a wielmoże nie śmieliby
nawet pisnąć. Dziwicie się więc, że pognał za smokiem jak kot z pęcherzem?
Zwłaszcza takim, co ledwo nogami powłóczy? To dla niego czysta gratka,
uśmiech losu, psiakrew.
ANDRZEJ SAPKOWSKI
„WIEDŹMIN. MIECZ PRZEZNACZENIA”
WARSZAWA 2000, S. 19-21

nych i współczesnego języka.

Otóż, świtem bladym, ledwie co
słonko wschodzące zaróżowiło wiszące nad łąkami całuny mgieł...
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Zadanie 23. (0-1)

3

Kompozycja

0-1

Kompozycja (0-3)*
2
Trójdzielność kompozycji
i zachowanie właściwych proporcji

0-1

3

Układ graficzny

0-1

5

Spójność tekstu i logika

0-1

Wyjaśnij, jak i w jakim celu Niedamir
chciał wykorzystać starą legendę.

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

Zadanie 24. (0-1)
Przekształć zdanie tak, aby wyjaśnić
podkreślone słowo, zastępując je polskim odpowiednikiem lub omawiając
jego znaczenie.

Jak donosi współczesna prasa, smoki przeżywają renesans.
..............................................................
..............................................................

Zadanie 25. (0-3)

Język i styl (0-4)*
6
Poprawność językowa (fleksyjna,
leksykalna, frazeologiczna,
słowotwórcza, bogactwo
słownictwa)
7
Dostosowanie wypowiedzi do
sytuacji komunikacyjnej

0-3

0-1

Odwołując się do TEKSTÓW I i III oraz
własnej wiedzy w pięciu-sześciu zdaniach przedstaw treść legendy o smoku wawelskim.

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

Zadanie 26. (0-6)
Zredaguj opis drzeworytu (tekst II),
który mógłby zostać umieszczony w
„Wielkiej Księdze Smoków”. Uwzględnij w swoim tekście wszystkie elementy widoczne na obrazie oraz wyjaśnij
ich znaczenia.

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

Zadanie 27. (0-16)
Zredaguj utrzymane w konwencji fantastycznej opowiadanie, w którym wykorzystasz motyw smoka. Wprowadź
do tekstu opis i dialog.
Pamiętaj, aby Twoja praca zajmowała co najmniej 3/4 strony A4.

Zapis (0-3)*
8
Poprawność interpunkcyjna

0-1

9

0-2

Poprawność ortograficzna

1 pkt przyznaje się za
wprowadzenie wstępu,
rozwinięcia i zakończenia
z zachowaniem właściwych
proporcji;
1 pkt przyznaje się za właściwy
i funkcjonalny dla listu układ
graficzny;
1 pkt przyznaje się
za wprowadzenie wskaźników
zespolenia i logiczne
uporządkowanie treści (nie ma
nieuzasadnionych powtórzeń
myśli, przeskoków myślowych);
0-3 bł. – 3 pkt.
4 bł. – 2 pkt.
5 bł. – 1 pkt.
6 bł. – 0 pkt.
1 pkt przyznaje się za celowe
wprowadzenie środków
językowych charakterystycznych
dla opowiadania fantastycznego
(np. typowe imiona bohaterów,
nazwy, zachowanie schematu
kompozycyjnego, obecność
metafor, porównań, epitetów…);
dopuszcza się 3 błędy
interpunkcyjne;
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 opisie oraz w liście.
Opis

5. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszcza się 2 błędy
ortograficzne i 2 interpunkcyjne).
Opowiadanie

8. Poprawność interpunkcyjna (dopuszcza się 4 błędy interpunkcyjne) 0-1 pkt.
9. Poprawność ortograficzna: 0-2 błędy - 2 pkt.; 3 bł. - 1 pkt; 4 bł. i więcej - 0 pkt.
Test przygotowali: BOŻENA BARAŃSKA, KRZYSZTOF WIATR, MAREK ZIELIŃSKI

O egzaminie po gimnazjum słuchaj także dziś
przez cały dzień w „Wiadomościach”
Radia Złote Przeboje

