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(źródło: http://www.gazeta.pl) 

Należy pamiętać, że w testach różna była kolejność odpowiedzi (A, B, C, D). Zamieszczone odpowiedzi dotyczą opublikowanej 
powyżej wersji. 
 
1. B. Obudziły w nim ciekawość świata. 
 
2. C. Filozofię. 
 
3. D. pozwalają realizować marzenia i odkrywać prawdę o człowieku. 
 
4. D. nowe, jeszcze niezbadane miejsca. 
 
5. C. Każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce. 

6. D. mężczyznę z cyrklem. 
 
7. B. oświetla głównie sylwetkę mężczyzny i rozłożoną mapę. 

8. C. o zadumie. 
 
9. A. rodzajowego. 
 
10. B. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul. 
 
11. C. marzy o szczęściu w miłości. 
 
12. A. ukojenie i nadzieja. 

13. A. Przenośnia i epitet. 
 
14. D. trybu rozkazującego czasowników. 
 
15. A. bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia. 
 
16. B. 1830. 
 
17. B. odegrali ogromną rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski. 
 
18. D. o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
 
19. C. klęska powstania listopadowego -> Wielka Emigracja -> rozwój kultury polskiej na obczyźnie 
 
20. A. literatury popularnonaukowej. 
 
21. Dzieci marzyły o wyjeździe do Anglii i spotkaniu z Jerzym Dudkiem. 
 
22. Fundacja powstała, by spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. 
 
23. Karolina i Marcin intensywnie uczyli się angielskiego. 
 
24. narracja trzecioosobowa 
 
25. Miasto powitało ich piękną pogodą. 

26. Marcin pilnie uczył się angielskich słówek. Nie skompromituje się przed Anglikami. 
 
27. 

Dzień 1. 
 
2. Przyjazd do Warszawy i nocleg w hotelu Gordon. 



 
Dzień 2. 
 
1. Przylot do Londynu. 
 
3. Spacer pod Big Bena i Buckingham Palace. 

4. Zwiedzanie Westminster Abbey. 
 
Dzień 3. 
 
1. Spacer nad Tamizą. 
 
2. Przejażdżka Marcina ferrari po mieście i zwiedzanie przez Karolinę muzeum figur woskowych. 
 
Dzień 4. 
 
1. Zwiedzanie policyjnych stajni. 
 
2. Spotkanie ze specjalnymi jednostkami pracującymi z psami. 
 
4. Kolacja z Jerzym Dudkiem. 

 

**Rozwiązania zostały przygotowane przez Panią Izabellę Rowińską i Panią Kingę Białek z Prywatnego Gimnazjum nr 22 
Lauder-Morasha  w Warszawie. 
 
Zadanie 28. Wzór podania: 

 

 

Zadanie 29. Wskazówki do wypracowania: 
 
Temat: Wyprawa, w ędrówka, tułaczka - podró ż niejedno ma imi ę 
 
Wstęp 
 
- Interpretacja tematu: podróż może przybierać różne formy (od przygodowej, poprzez turystyczną i rekreacyjną, po wygnanie i 



tułaczkę). Umieszczenie trzech kropek po ostatnim określeniu podróży wskazuje na możliwość samodzielnego wyboru innej 
opcji (np.: realizacja marzeń, odkrywanie nieznanego, podróż w czasie); 
 
- Wybór omawianych opcji. Należy pamiętać o tym, że nie może być to jedna opcja, na co wskazuje druga część tematu: 
"podróż niejedno ma imię". 
 
Rozwinięcie 
 
- Omówienie wybranych przykładów wraz ze wskazaniem, jaki rodzaj podróży opisujemy. Przykłady pochodzą z arkusza 
(obowiązkowo jeden) oraz z literatury i/lub historii. W wypracowaniu należy omówić minimum 3 przykłady. 
 
- Przykładowe teksty literackie: Biblia (np.: wędrówka narodu wybranego przez pustynię, nauczanie Jezusa w różnych 
miejscach biblijnej Palestyny); Mitologia (np.: wyprawa Argonautów, wędrówka Orfeusza po Hadesie); Karol Dickens, Opowieść 
wigilijna; Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata; Homer Odyseja; Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; Miguel Cervantes, 
Don Kichote; J.R.R.Tolkien, Władca pierścieni; A.Sapkowski, Saga o wiedźminie; 
 
- Przykładowe wydarzenia historyczne: wyprawy krzyżowe, wielkie odkrycia geograficzne, podróż Marco Polo do Chin, 
wędrówki kupców na szlakach handlowych, życiorysy polskich romantyków (np.: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego), 
pielgrzymki Jana Pawła II; osiągnięcia polskich himalaistów. 
 
Zakończenie - podsumowanie wniosków, czyli potwierdzenie słuszności tezy zawartej w temacie wraz z odwołaniem się 
(krótkim!) do wybranych przykładów. 


