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Lublin, 07 kwietnia 2017 roku. 

 

Imię i nazwisko: __________________________________________   

 

Punkty:______ / 40 p. 

Procenty: ________ 

Egzamin wstępny  

do Prywatnego Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie 

 

Informacja dla ucznia 

1. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. 

2. W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną właściwą odpowiedź i zaznacz ją kółkiem. 

3. Dokładnie i czytelnie zapisuj swoje odpowiedzi. 

4. Udzielaj odpowiedzi własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej. 

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 90 minut. Wydłużony czas – dodatkowe 15 minut przysługuje uczniowi 

na podstawie opinii. 

6. Za wszystkie zadania możesz uzyskać 40 punktów. 

Powodzenia! 
 
Tekst I  
 
Ryszard Kapuściński1 - Podróże z Herodotem2 

Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie 
go to kosztowało mniej wysiłku – tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający 
człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc – nie widzieć, aby 
słuchając – nie słyszeć. Więc kiedy pojawia się ktoś taki jak Herodot – człowiek owładnięty żądzą, bzikiem, manią 
poznania, a jeszcze obdarzony rozumem i talentem pisarskim – to fakt taki przechodzi od razu do historii świata! 

Jedno cechuje podobnych osobników – to nienasycone istoty jamochłonne, struktury-gąbki, które wszystko 
łatwo wchłaniają i równie łatwo się z tym rozstają. Niczego nie zatrzymują w sobie na długo, a jako że natura nie znosi 
próżni, ciągle trzeba im czegoś nowego [...]. Umysł Herodota nie jest w stanie zatrzymać się na jednym wydarzeniu 
czy na jednym kraju. Coś go ciągle nosi, coś niespokojnie popędza. Fakt, który dziś odkrył i ustalił, już go jutro nie 
pasjonuje, już musi iść (jechać) gdzie indziej, dalej. 

Ludzie tacy, pożyteczni dla innych, są w gruncie rzeczy nieszczęśliwi, ponieważ tak naprawdę są bardzo 
samotni. Owszem, szukają innych i nawet zdaje im się, że w jakimś kraju czy mieście już znaleźli sobie bliskich [...], 
ale któregoś dnia budzą się i nagle czują, że nic ich z nimi nie łączy, że mogą stąd natychmiast wyjechać, bo raptem 
widzą, że pociągnął ich i olśnił jakiś inny kraj. [...] 

Tak naprawdę nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego 
dziwienia się? Człowiek, który przestaje się dziwić, jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że 
wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia. Herodot jest tego 
przeciwieństwem. Ruchliwy, zaabsorbowany, niestrudzony nomada, pełen planów, pomysłów, hipotez. Ciągle w 
podróży. [...] Podróż jako wysiłek i dociekanie, jako próba poznania wszystkiego – życia, świata, siebie. [...] 
 

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Warszawa 2008. 

 

1. Na podstawie pierwszego akapitu tekstu scharakteryzuj styl życia i dążenia przeciętnego człowieka. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Ryszard Kapuściński (ur. 1932 w Pińsku, zm. 2007 w Warszawie) – polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem 
reportażu”. 
2 Herodot z Halikarnasu – (ur. ok. 484 p.n.e. w Turcji, zm. ok. 426 p.n.e.) – historyk grecki, zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem geografii. 

Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz 
okolicznych krain, zatytułowana Dzieje. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1932
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reporta%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/484_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/426_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytna_Grecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_perskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hellada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Iran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieje_%28Herodot%29
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2. Jakie są, zdaniem Kapuścińskiego, najważniejsze cechy człowieka kochającego podróże? Na podstawie 

całego tekstu podaj cztery z nich. (2 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. Autor tekstu porównując Herodota do ogółu ludzi zastosował (1 p.): 

A. anaforę, 

B. hiperbolę, 

C. kontrast. 

4. W przytoczonym fragmencie zastosowano narrację (1 p.): 

A. trzecioosobową i pierwszoosobową. 

B. trzecioosobową. 

C. pierwszoosobową.  

5. Wypisz z tekstu jedno sformułowanie charakterystyczne dla stylu potocznego. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________ 

6. Jakie środki językowe świadczą o emocjonalnym charakterze tekstu Kapuścińskiego? Nazwij dwa z nich i 

wypisz po jednym ich przykładzie. (2 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

7. Wyjaśnij, czemu służą pytania pojawiające się w ostatnim akapicie tekstu. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8. W wypowiedzeniu: Ruchliwy, zaabsorbowany, niestrudzony nomada, pełen planów, pomysłów, hipotez.  

Zastosowano (1 p.): 

A. metaforę, 

B. wyliczenie, 

C. porównanie. 

9. Dobierz synonimy do wyrazów pojawiających się w zdaniu z  zadania poprzedniego (2 p.): 

zaabsorbowany – _______________________________________________________________________________ 

hipoteza – _____________________________________________________________________________________ 

niestrudzony – _________________________________________________________________________________ 

10. Jak nazwiesz powyższe wypowiedzenie z zadania 8.? (1 p.) 

A. równoważnikiem zdania. 

B. zdaniem pojedynczym rozwiniętym. 

C. zdaniem pojedynczym nierozwiniętym. 

11. Wyjaśnij znaczenie poniższych związków frazeologicznych związanych z podróżowaniem (2 p.): 

ostatnia podróż – _______________________________________________________________________________ 

żyłka podróżnicza – _____________________________________________________________________________ 

komu w drogę, temu czas – _______________________________________________________________________ 

pójść, gdzie oczy poniosą - ________________________________________________________________________ 
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Tekst II 

Leopold Staff - Odys 

Niech cię nie niepokoją 
Cierpienia twe i błędy. 
Wszędy są drogi proste, 
Lecz i manowce wszędy. 
 
O to chodzi jedynie, 
By naprzód wciąż iść śmiało, 
Bo zawsze się dochodzi 
Gdzie indziej, niż się chciało. 
 
Zostanie kamień z napisem: 
Tu leży taki a taki. 
Każdy z nas jest Odysem, 
Co wraca do swej Itaki. 
 
 
12. Przedstaw tytułową postać z wiersz Leopolda Staffa. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

13. Wyjaśnij, w jakim znaczeniu w wierszu zostały użyte słowa (1 p.): 

podróż – ______________________________________________________________________________________ 

Itaka - ________________________________________________________________________________________ 

14. Wyjaśnij, kto jest adresatem tego wiersza. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________ 

15. Zacytuj wers, w którym podmiot liryczny zwraca się wprost do odbiorcy. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________ 

16. Wyjaśnij, co oznaczają w wierszu ( 2p.): 

manowce - ____________________________________________________________________________________ 

drogi proste -  __________________________________________________________________________________ 

17. Czy Twoim zdaniem, wiersz Staffa ma charakter optymistyczny, czy pesymistyczny? Uzasadnij swoją 

odpowiedź. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

18. Określ różnice w znaczeniu następujących słów: podróżnik, wędrowiec, pielgrzym, emigrant. (2 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

19. Jaka może być podróż? Podaj cztery określenia. (1 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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20. Słowa: Wiele wie ten, kto dużo podróżował uczyń tematem rozprawki. Twoja praca powinna liczyć 

minimum 20 wersów. (15 p.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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BRUDNOPIS 


