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„Biblia” – mapa myśli

PRaWO
Biblia jest księgą, która poucza, według jakich praw powi-
nien żyć człowiek. Najważniejsze:
• Stary Testament – dekalog – dziesięć przykazań Bożych
• Nowy Testament – Chrystusowy nakaz miłości

„Biblia" – dzieło złożone

• Powstawała przez około 1400 lat. Jest dziełem wielu autorów. 
Jej wielorakie funkcje w kulturze starożytnego Izraela znala-
zły odbicie w różnorodności form, jakie się na nią składają. 

• Obok zapisu mitów są tu traktaty filozoficzne. Poezja sąsia-
duje ze zbiorami surowych praw. Znajdujemy w Biblii szcze-
gółowe opracowania historyczne i zapisy tajemniczych i wie-
loznacznych wizji. 

• Oprócz funkcji sakralnych i kulturowych Biblia spełniała 
i inne – była kroniką i kodeksem prawnym, zarówno karnym, 
jak i cywilnym.

język

• Stary Testament został napisany w językach hebrajskim, ara-
mejskim i greckim. 

• Nowy Testament został napisany w językach greckim i ara-
mejskim.

Nazwa
Biblia znaczy po grecku: księgi. To liczba mnoga od słowa bi-
blion – księga, zwój papirusu – pierwszego materiału piśmien-
niczego, na którym zapisywano przekaz religii judaizmu. 
Z czasem utrwaliła się jako nazwa własna, ale funkcjonuje  
też tytuł tradycyjny: Pismo Święte.

Tłumaczenia

• Septuaginta znaczy – tłumaczenie „siedemdziesięciu” – pierw-
szy przekład Starego Testamentu na język grecki!

• Wulgata – to pierwszy (dokonany w latach 382–406) prze-
kład Starego i Nowego Testamentu na łacinę autorstwa św. 
Hieronima. 

• Biblia Jakuba Wujka (1599 r.) – przekład całości na język pol-
ski, najpopularniejszy przez wieki – aż do Biblii Tysiaclecia.

•  1965! Biblia Tysiąclecia – przetłumaczona zbiorowo pod re-
dakcją benedyktynów tynieckich całość Biblii.

zakres treści 
Biblia jest zamkniętą całością: pokazuje świat i człowieka 
od chwili stworzenia i pierwszego upadku aż po czas przyj-
ścia Mesjasza, Jego śmierć i zmartwychwstanie, dzięki któ-
remu człowiek może osiągnąć zbawienie. Kończy się na osta-
tecznym zniszczeniu zła, szatana.

• Stary Testament – święta księga judaizmu i chrześcijaństwa – 
szczegółowo przedstawia dzieje Narodu Wybranego – Izraela. 

• Nowy Testament – święta księga chrześcijan – opisuje życie 
i naukę Jezusa, oraz pierwsze lata działalności chrześcijan. 
Wieńczy ją Apokalipsa św. Jana.

kiedy powstała?
Księgi Starego Testamentu powstały między XIII a II wie-
kiem przed naszą erą. 

• XIII wiek p.n.e. – najstarsze teksty Biblii (Pięcioksiąg, naj-
starsze psalmy),

• VIII–VI wiek p.n.e. – Księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechie-
la (proroctwo),

• V–IV wiek p.n.e. – Księgi Hioba, Eklez jasty, Pieśń nad Pieś
niami,

• II–I wiek p.n.e. – Księga Mądrości,

• I wiek n.e. – Nowy Testament: Listy św. Paw  ła, Ewangelie, 
Apokalipsa św. Jana.

• Biblia, obok kultury antyku, jest jednym z najważniejszych 
źródeł naszej kultury. Na niej opiera się system wartości ca-
łego świata chrześcijańskiego. Z niej także wyrasta nasza 
kultura i sztuka, dla której przez wiele wieków była głów-
ną inspiracją i pozostała nią do dzisiaj.

• Biblia jest także księgą uniwersalną, zawierającą ponad-
czasowe, ponadkulturowe prawdy moralne – jak dekalog, 
czyli dziesięć przykazań Bożych.

• Biblia, czyli Pismo Święte, składa się ze Starego Testa-
mentu – jest to historia od czasu powstania świata aż do 
narodzin Chrystusa, oraz Nowego Testamentu – to histo-
ria narodzin i życia Chrystusa, Jego śmierci, dzieje pierw-
szych chrześcijan, aż po Apokalipsę świętego Jana – pro-
roctwo końca świata.

• Mniej więcej przez pierwszych 500 lat, od XVIII do XIII w. 
p.n.e., Biblia była przekazywana ustnie. Potem zapisywano 
ją na kamiennych tablicach, następnie na tablicach glinia-
nych czy drewnianych, później na zwojach z wyprawionych 
skór, które zszywano w jeden zwój i nawijano na ozdob-
ne drążki. Potem zapisywano ją na papirusie i pergaminie.

Mapa myśli
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Nawiązania do „Biblii”

Jest ich mnóstwo! 
Literatura bywa gęsta od biblijnych 
aluzji, czasem motyw taki pojawia 
się w tle, innym razem Biblia jest 
kluczem do powieści. W literaturze 
– dawnej i współczesnej – znajduje-
my wiele utworów poświęconych róż-
nym motywom biblijnym: wizji koń-
ca świata, tematowi szatana, śmierci, 
postaciom biblijnym.

„Biblia” jako dzieło 
wielogatunkowe

Biblia to bogaty zbiór gatunków literackich.  

Oto wykaz gatunków 
biblijnych

• Psalmy: błagalne, dziękczynne, po-
chwalne, królewskie, patriotyczne, 
religijne, mądroś ciowe.
Psalm to w Biblii pieśń łącząca ce-
chy hymnu i modlitwy.

• Saga rodu – epicka opowieść o dzie-
jach rodziny (np. historia rodu Abra-
hama – Izaak – Jakub – Józef).

• Modlitwa – osobista, dziękczynna lub 
błagalna apostrofa do bóstwa (modli-
twy Mojżesza, Dawida, Salomona).

• Inne: podanie, legenda, historia, 
pieśń, dialog, aforyzmy, nowela, po-
emat, dramat, listy, kroniki, hymny, 
treny itp.

„Nowy Testament”

• Przypowieść (parabola) – opowia-
danie ilustrujące przesłanie moralne 
i dydaktyczne lub religijne obrazową 
fabułą (np. Przypowieść o synu mar-
notrawnym, Przypowieść o siewcy).

• Apokalipsa – proroctwo, szczególne 
proroctwo, bo obrazujące losy świata 
i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Osta-
teczny. Nigdy nie jest wyłożona wprost, 
przeciwnie – naszpikowana symbola-
mi, tajemniczymi znakami i szyframi. 
Najsłynniejsza: Apokalipsa św. Jana.

• Kazanie – kaznodziejskie pouczenie 
skierowane do wiernych, oparte na sło-
wach Boga (np. kazania Chrystusa).

„Biblia” objaśnienia

• Jak powstał świat?
Kosmogonia biblijna dokładnie opisuje sześć dni stworzenia świata przez Boga. 
Bóg oddziela światło od ciemności, tworzy wody, lądy, florę, faunę. Kolejne etapy 
Biblia potwierdza słowami: I było dobre.

• Jak powstał człowiek?
Bóg stwarza go na swój obraz i swoje podobieństwo. Najpierw Adama, potem Ewę. 
Żyją w raju i tu za namową szatana popełniają grzech pierworodny. To obraz pierw-
szego buntu, grzechu i przyczyna śmiertelności człowieka.

• Czym jest śmierć?
Śmiertelne jest ciało – dusza znajdzie się po śmierci w czyśćcu – raju, piekle, w za-
leżności od uczynków popełnianych za życia.

• Czym jest cierpienie  
Historia Hioba poucza, że:
•  cierpienie nie jest karą za grzechy,
• człowiek nie umie zrozumieć wyroków planu Boskiego,
• prawość i wierność Bogu dają człowiekowi spokój w cierpieniu.

„Biblia” daje 

obraz Boga

Bóg jest tym, który „jest” – to znaczy trwa, jest poza czasem. Nie wolno wyma-
wiać jego imienia nadaremno.

• Bóg – ojciec – stworzyciel człowieka.

• Bóg bliski człowiekowi – towarzyszy Narodowi Wybranemu w wędrówce.

• Bóg prawodawca – na górze Synaj przekazuje kamienne tablice z dziesięcioma przy-
kazaniami

• Bóg – sędzia – surowo karze ludzkość za grzechy.

• Bóg miłosierny – potrafi wybaczyć człowiekowi jego słabość.

• Bóg, który kocha człowieka, poświęca dla jego zbawienia swojego Syna, w osobie 
Chrystusa przekazuje nakaz miłości Boga i bliźniego jako najważniejszy.

Obraz człowieka 

•  człowiek silny – namiestnik Boga na ziemi, pan świata (wg Księgi Psalmów),
• człowiek – marna istota, krucha, przemijalna (wg Księgi Koheleta),
• człowiek umiłowanym dzieckiem i dziełem Boga,
• człowiek ułomnym, słabym grzesznikiem, buntującym się przeciw Bogu,
• człowiek obdarowany wolną wolą – od niego zależy, jaką drogę życia wybierze.

Wizję dalszych losów świata  
Apokalipsa św. Jana – przepowiednia opisująca chwile końca świata i Sądu Osta-
tecznego. Będzie to moment zwycięstwa dobra nad złem i pokonania szatana. Jej 
cechy to:
•  tajemniczość,
• symbolika trudna do interpretacji,
• wizyjność,
•  elementy apokaliptyczne: łamiące się nieba, trzaskające lądy, deszcz gwiazd.
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W „Biblii” odnajdziemy uniwersalne 
postawy, wartości i uczucia ludzkie

Najstarsze wzorce, jakie odnajdujemy w Biblii, 
w dużej mierze są podobne do antycznych.

Miłość matczyną
• Matka Boska – jej tragedia i postawa w dzie-

jach Chrystusa
• matka z opowieści o sądzie Salomona

Miłość ojcowską
• Boga do ludzi
• Abrahama do Izaaka
•  ojca do syna marnotrawnego

Miłość do Boga – Hiob

Zbrodnię bratobójczą
•  historia Kaina i Abla

Miłość mężczyzny i kobiety
•  Pieśń nad Pieśniami
•  Hymn o miłości

Poświęcenie dla ludzkości 
• Chrystus

Rywalizację o miłość rodzicielską
•  bracia Józefa
•  Kain i Abel
•  syn marnotrawny i wierny ojcu

Bunt w naturze ludzkiej
• grzech pierworodny
• budowniczowie wieży Babel
•  ludzkość przed potopem, 
• Izraelici czczący złotego cielca
• przypowieści

Wierność i ufność Bogu
• dzieje Hioba
• postawa Abrahama

  Cierpienie
•  historia Hioba
•  dzieje Chrystusa

Miłosierdzie i wybaczanie 
• Psalmy
• postawa Józefa wobec braci
• Chrystusa wobec wrogów

Ogromnie ważną wartością Biblii jest określenie po-
staw dobrych i złych – głównie poprzez ustalenie 
dziesięciorga przykazań, a co za tym idzie – obiet-
nica nagrody za życie prawe i kary za złe.
• W Starym Testamencie kluczową rolę odgrywa 

dekalog.
• W Nowym Testamencie – przykazanie miłości bliź-

niego, które życiem i nauką propaguje Chrystus.

Tematy, wydarzenia, motywy biblijne,  
które trzeba zapamiętać i kojarzyć z „Biblią”.

Stary Testament
• Stworzenie świata i człowieka
• Upadek pierwszych ludzi – wygnanie z raju
• Bratobójstwo – Kain i Abel
• Dzieje Noego – historia potopu
• Budowa wieży Babel
• Historia Abrahama i ofiara Izaaka
• Historia Józefa, jego braci i ich czynów w Egipcie
• Narodziny Mojżesza i wyjście z Egiptu – wędrówka do Ziemi Obiecanej
• Dziesięć plag egipskich
• Cuda podczas wędrówki
• Dekalog przekazany ludziom na górze Synaj
• Śmierć Mojżesza
• Zdobycie Jerycha
• Historia Dawida i Goliata
• Władanie i mądrość Salomona
• Pieśń nad Pieśniami
• Czasy proroków – przykłady przepowiedni

Nowy Testament
Dzieje Chrystusa: 
• narodziny, 
• dzieciństwo, 
• działalność (nauka i czynione cuda), 
• proces, 
• ukrzyżowanie, 
• zmartwychwstanie, 
• wniebowstąpienie.
Z działalności: 
• wesele w Kanie Galilejskiej
• wskrzeszenie Łazarza
• kazanie na górze Synaj
• przypowieści
• historia Marii Magdaleny
Z procesu:
• zdrada Judasza
• ostatnia wieczerza
• wyrok sanhedrynu, postawa Piłata, uwolnienie Barabasza

„Biblia”
• Jest zbiorem przykładów – wzorców i antywzorców postępowania.

• Zawiera kodeks moralny, definiuje dobro i zło.

• Jest przebogatym magazynem prawd o człowieku, o złożoności natu-
ry ludzkiej.

• Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość – porządkuje spra-
wy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka.

• Jest dziełem złożonym, niejednolitym, źródłem przeróżnych gatunków li-
terackich, odmiennych sylwetek i różnych czynów – daje odbiorcy moż-
liwość wielu wyborów.

• Prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok, ale eksponuje to, 
co uniwersalne i niezależne od kostiumu i czasu historycznego.

• Jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język 
współczesnych ludzi.

• Dla wielu ludzi jest sacrum – czyli księgą świętą, należącą do autory-
tetów i skarbów wyznawanej religii. Dla tych jest też zbiorem prawd 
i nauk religijnych.
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Podział „Biblii”

„Pięcioksiąg mojżeszowy” („Tora”)
Obejmuje dzieje ludzkości od stworzenia świata, 
dzieje patriarchów, dzieje Izraelitów do czasów 
Mojżesza, wyjście do Ziemi Obiecanej i historię 
Izraelitów po czasy króla Salomona. 

•  Księga Hioba 
• Księga Psalmów
• Księga Przysłów
• Pieśń nad Pieśniami 
• Księga Koheleta (Eklezjasty)
• Księga Mądrości (deuterokanoniczna) 
• Księga Mądrości

Część obejmująca zdarzenia po śmierci Mojże-
sza, historię królestwa izraelskiego i judzkiego do 
ich upadku. 

• Ewangelie
• Ewangelia św. Mateusza 

Pierwsza księga Nowego Testamentu, tu znajdzie-
my słynne Kazanie na Górze Chrystusa.

• Ewangelia św. Łukasza
Obszerny opis dzieciństwa Chrystusa – Jego dzie-
je po wniebowstąpienie.

• Ewangelia św. Jana
Nieco odmienna, podkreśla boskość Jezusa.

• Ewangelia św. Marka
Najstarsza i najkrótsza Ewangelia – opisuje dzie-
je Jezusa od chrztu po zmartwychwstanie.

• „dzieje apostolskie”
Mówią o narodzinach Kościoła, pierwszych gmi-
nach chrześcijańskich, zesłanu Ducha Świętego 
o rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny w kra-
jach północnej części Morza Śródziemnego. 
Opisują głównie dzieje apostołów Piotra i Paw-
ła, o innych tylko wspominają. Obejmują oko-
ło trzydziestu lat, od narodzin Kościoła w dzień 
zesłania Ducha Świętego do uwięzienia Pawła 
w Rzymie. Autorem księgi jest Łukasz Ewan-
gelista, uczeń i towarzysz Pawła z Tarsu, który 
uczestniczył w wielu opisywanych tu przez sie-
bie wydarzeniach.

• Listy Apostolskie 
– zbiór 21 listów pisanych przez apostołów.  W tym 
trzynaście listów świętego Pawła do gmin chrze-
ścijańskich. Zawierają naukę o Bogu i Dobrej No-
winie, a także praktyczne wskazówki dotyczą-
ce życia i zachowania, norm moralnych i oby-
czajowych.

• Apokalipsa św. Jana
Ostatnia, najbardziej tajemnicza księga Biblii. To 
księga prorocza, ukazująca za pomocą tajemni-
czych symboli przyszłe losy ludzkości i koniec 
świata.

„stary Testament”
46 ksiąg – od powstania świata do narodzin Chrys tusa.

„Nowy Testament”
27 ksiąg  – od narodzin Chrystusa po Apokalipsę św. Jana.

1. Księga Rodzaju (Genesis)
Zawiera opis stworzenia świata i człowieka, 
historię Adama i Ewy, Kaina i Abla. W tej 
księdze mieści się podanie o Arce Noego 
i o wieży Babel, o Sodomie i Gomorze oraz 
o dziejach Jakuba i jego syna Józefa.

2. Księga Wyjścia (Exodus)
Opowiada o Mojżeszu, wyjściu z Egip-
tu i wędrówce Izraelitów do Ziemii Obie-
canej. W niej jest mowa o cudzie zesłania 
manny z nieba, przejściu przez Morze Czer-
wone. Najważniejszy punkt zdarzeń to mo-
ment, gdy Bóg wręcza Mojżeszowi dekalog 
na górze Synaj.

3. Księga Kapłańska

4. Księga Liczb

5. Księga Powtórzonego Prawa

KSięgi hiStoRyCZnE

KSięgi DyDAKtyCZnE

KSięgi PRoFEtyCKiE

KSięgi hiStoRyCZnE

KSięgi DyDAKtyCZnE (PiSMA)

KSięgi PRoFEtyCKiE
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„Biblia”

„ [...] nie dalszy niż wczoraj wyda nam się ten czas, choć twarze cezarów inne dziś 
na monetach” ... Tak obiecuje Czesław Miłosz w wierszu o „Biblii” („Lektury”). Zaufajmy 
nobliście, który twierdzi, że wino, chleb, a także pragnienie cudów wciąż w nas te 
same. Czy tak jest faktycznie? Przed Egzaminem Gimnazjalnym słusznym wydaje się 
podobne pytanie. A także powtórka z „Biblii”! 

Czy Biblia może zawitać na egzaminie gimnazjalnym? 
Tak. 
W jaki sposób? 
Przede wszystkim jako bardzo ważny kontekst kulturowy, 
baza odwołań i wątków tematycznych. Nawiązań do Bi-
blii w kulturze Europy od zarania wieków po dzień dzi-

siejszy jest bez liku. Tyle samo lub więcej niż mitologicz-
nych. Nic dziwnego – to Biblia – najważniejszy tekst kul-
tury europejskiej, dla bardzo wielu – święty. Dla gimna-
zjalistów – jedna z lektur oznaczonych gwiazdką w pod-
stawie programowej, co oznacza, że wiedzę o tej Księdze  
trzeba mieć. 

Test na początek

Wyobraźmy sobie, że na teście:

1. Czytasz fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Ali-
na – siostra, która zabiła Balladynę, nie może zmyć z czoła 
plamy po malinie. Jest dla Ciebie jasne, że to nawiązanie do 
biblijnej opowieści o Kainie i Ablu, znasz termin „kainowe 
znamię” i umiesz to podobieństwo objaśnić. 

tAK niE

2. Załóżmy, że tematem przewodnim TESTU jest MIŁOŚĆ. 
Czytasz sentencję: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, mi-
łość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Od razu kojarzysz z 
Hymnem do Miłości św. Pawła z Tarsu i wiesz, że hymn na-
leży do Nowego Testamentu. 

tAK niE

3. W wypracowaniu o miłości napiszesz:
Miłość bliźniego, to główny nakaz nauki Chrystusa, a 
źródłem wiedzy o niej jest przykazanie miłości (Nowy 
Testament). 

tAK niE 

4. W TEŚCIE przytoczono fragment znanego wiersza 
H e r b e r t a  p t .  D o m y s ł y  n a  t e m a t  B a r a b a s z a : 
Co się stało z Barabaszem? Pytałem, nikt nie wie

Ty – wiesz kim jest tytułowy bohater i oceniasz, czy 
poniższe zdanie jest prawidłowe: 
Poeta, pisząc o losach uwolnionego Barabasza, 
buduje poetycką rekonstrukcję zdarzeń z Nowego  
Testamentu. Nawiązuje do dziejów Chrystusa  
– sądu i ukrzyżowania.

tAK niE

5.  W TEŚCIE zaprezentowano malarskie  dzieła 
w następującej kolejności: 

a) Zwiastowanie – Gabriel Rossetti
b) Pokłon trzech króli – Sandro Botticelli
c) Ustawianie krzyża – Rubens
d) Złożenie do grobu – Caravaggio
e) Zmartwychwstanie Chrystusa – Rembrandt

Oceń czy są prawidłowo ułożone: według chronologii 
zdarzeń z życia Chrystusa, nie powstania dzieł?

tAK niE

6. Czytasz myśli filozofa, który twierdzi, że wszystko 
to marność nad marnościami! Życie to tylko gonienie za 
wiatrem! Człowiek jest istotą znikomą; z prochu powstał i 
w proch się obróci...

Kojarzysz te słowa z Księgą Koheleta w Starym Testa-
mencie.

tAK niE 

Czy jesteś zorientowany w tematyce biblijnej? Sprawdźmy. Poniżej pytania badające Twój punkt wyjścia. 
Odpowiadaj TAK lub NIE: 

tESt
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7. Bardzo możliwe, że dostaniesz do analizy fragment Hym-

nu Jana Kochanowskiego: 

Tyś pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Rozpoznajesz nawiązanie do Starego Testamentu – historii 
stworzenia świata, a także do słynnego Psalmu 8. 

tAK niE

8.  Tadeusz Różewicz napisał  w znanym wierszu 
o wojnie pt. Ocalony takie zdanie:

Kto oddzieli teraz światło od ciemności? 
Potrafisz wskazać nawiązanie do starotestamentowego 
opisu stworzenia świata – dzień w którym Bóg oddzielił 
ciemność od światłości, to dzień drugi.

tAK niE

9. Termin kamienne tablice kojarzy ci się z Starym Testamen-
tem, górą Synaj i przekazaniem ludziom Dekalogu.

 tAK niE

10. Te osoby to dla Ciebie bezdyskusyjnie:
Judasz – synonim zdrady
Piłat – synonim zrzeczenia się odpowiedzialności
Izaak – synonim ocalonej ofiary
Hiob – synonim ufności i wierności bogu 

tAK niE

11. Polecenie z TESTU: 
masz skonstruować ulotkę zachęcającą do podróży w 
świat Biblii. Czy poniższa jest poprawna, jeśli chodzi o 
zgodność ze zdarzeniami z Bilii?

Cały tydzień w raju! Pielgrzymka śladami Mojżesza i 
Narodu Wybranego. Niezwykłe atrakcje: rozstąpi się 
Morze Czerwone, zagada gorejący krzak! Specjalny 
przystanek przy górze Synaj! Smakołyk wycieczki: man-
na z nieba. 
                                                           Zapraszamy!

tAK niE

12. Czy te pytania mogły trapić tych ludzi? 

Egipcjanie: 
Jak pokonać plagę żab?

Budowniczowie wieży Babel: 
Jak się dogadać? 

Adam i Ewa: 
Co się stanie, jak zjemy jabłko? 

Lud Izraela: 
Może lepiej nie rozgniewać złotego cielca?

Weselników z Kany: 
Skąd wziąć więcej wina? 

Syna marnotrawny: 
Czy tata na pewno mi przebaczy? 

tAK niE

odpowiedzi:

1. jest świętą księgą dla wyznawców judaizmu (Stary Testa-
ment) i chrześcijan (Stary i Nowy testament), dyktuje ob-
rzędy i reguły praktykowania religii.

2. ustanawia wartości moralne, określa dobro i zło.

3. zawiera proroctwa i przepowiednie w tym najsłynniej-
sze – Apokalipsę św Jana.

4. ustalała prawa Izraelitom.
5. jest dziełem literackim, wielogatunkowymi 

różnorodnym stylistycznie.
6. jest kroniką dziejów IzraelaRole jakie spełniała Biblia:

1. Sakralna, bo ........................................................................

2. Moralizatorska bo ...............................................................

3. Prorocka, bo ........................................................................

4. Prawna, bo ..........................................................................

5. Literacka, bo .......................................................................

6. Historyczna, bo ...................................................................

Czy umiesz uzupełnić notatkę?

Posumowanie:
Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK – dalsza lektura będzie przyjemną podróżą.  
Jeśli choć raz miałeś wątpliwości – jest to podróż obowiązkowa!
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Michał Anioł, Stworzenie człowieka

Księgi Rodzaju to z punktu widzenia religioznawstwa zapis mitu genezyjskiego (wyjaśniającego powstanie 
wszechświata) starożytnych Izraelitów. Mity takie można znaleźć praktycznie w każdej kulturze, właściwie  
nie ma mitologii bez wyjaśnienia tajemnicy pochodzenia życia i ludzkości.

Uderzające jest podobieństwo kosmogonii biblijnej z mitami greckim i mezopotamskim, zwłaszcza 
w tym, że za początkowy stan uważały chaos i wodę. Opowieść o stworzeniu świata jest elementem świa-
domości mitycznej, który w naukowej Europie przetrwał chyba najdłużej ze wszystkich. Dopiero odkrycia  
Karola Darwina i sformułowanie przezeń teorii ewolucji pod koniec XIX w. ostatecznie sprawiły, że prze-
stano wierzyć w taką genezę wszechświata. Do dziś zresztą na marginesie nauki działają tzw. kreacjoniści,  
którzy twierdzą, że było tak, jak mówi Biblia…

 W „Biblii” znajdują się dwa niezależne opisy stworzenia świata.

WERsja PIERWsza

Stworzenie świata trwało sześć dni. Bóg kolejne elementy wszechświata powoływał do istnienia, po czym 
nadawał im nazwę. Najpierw więc tworzył pojęcie, a dopiero potem je nazywał. Po nadaniu nazwy w bi-
blijnym opisie pada zawsze formuła A Bóg widział, że były dobre.

• Dzień pierwszy: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię – tak brzmią pierwsze słowa Biblii o 
pierwszym dniu tworzenia. Nie wiadomo do końca, co było i czy coś w ogóle było przedtem. Zie-
mia była początkowo zalanym wodami chaosem pogrążonym w ciemnościach. Pierwszego dnia 
Bóg rzekł: Niech się stanie światłość, po czym nazwał ją dniem, a ciemność nocą.

• Drugiego dnia nastąpiło oddzielenie nieba od ziemi. Miało ono być sklepieniem, nad i pod któ-
rym znajduje się woda.

• trzeciego dnia wyłoniły się lądy spośród zalewającej dotąd ziemię wody i powstały rośliny.

• Czwartego dnia Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, aby rządziły dniem i nocą.

• Piątego dnia Bóg powołał do życia zwierzęta wodne i ptaki.

• Szóstego – najpierw stworzył zwierzęta lądowe, a potem rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem, nad bydłem, nad ziemią i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.

• Siódmego dnia Bóg odpoczywał.

stworzenie świata

Kto, gdzie, kiedy i co się działo? 
„stary Testament”

Zapamiętaj terminy!

•  EWANGELIA 
– dobra nowina. 

Za tę dobrą nowinę Bi-
blia i kultura chrześci-
jańska uznaje pojawie-
nie się Chrystusa, Jego 
naukę i poświęcenie za 
ludzkość.

•  EWANGELIE SYNOP-
TYCZNE 

– czyli równoległe, uzu-
pełniające się tzn. każda 
z Ewangelii dotyczy tych 
samych zdarzeń, a wer-
sje opowiedziane przez 
cztery różne osoby uzu-
pełniają się wzajemnie; 
należą do nich trzy pierw-
sze Ewangelie  –  św. 
Mateusza, Marka i Łuka-
sza. Wszystkie opowia-
dają dzieje Chrystusa.

•  TESTAMENT 

– przymierze Boga z czło-
wiekiem. W ogólnym ro-
zumieniu także rozdy-
sponowanie dóbr, dzie-
dzictwa pozostawionego 
przez zmarłego.

WERsja dRuga
Różni się przede wszystkim opisem powstawania człowieka. Wedle 
niej człowiek powstał nawet przed roślinami, ulepiony „z prochu 
ziemi”. Potem Bóg stworzył dlań (na wschodzie, czyli w najświęt-
szej w mitologiach stronie świata) Eden – rajski ogród, w którego 
centrum rosły dwa różniące się od innych drzewa: pierwsze – życia 
i drugie, to zakazane, wiadomości złego i dobrego. Następnie Bóg 
stworzył zwierzęta, ale w tej wersji to Adam nadawał im nazwy. 
W końcu Bogu zrobiło się żal człowieka, że jest sam i nie ma żadnej 
pomocy, więc wyjął mu we śnie żebro i stworzył z niego kobietę.

Zwróć uwagę na punkt wyjścia – to bezład, pustkowie i ciem-
ność, Bóg stwarza niebo i ziemię i oddziela ciemność od świa-
tłości. Uwaga, która się nasuwa: podobieństwo z grecką kosmo-
gonią mitologiczną i mezopotamską wersją – tam także pierwsi, 
straszni bogowie wyłaniają się z chaosu i wody.
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Czym różnią się od siebie kosmogonia biblijna  
i mitologiczna?

Najpierw przypomnienie – co znaczy słowo kosmogonia? To stworzenie początków istnienia – objaśnie-
nie jak powstał świat człowiek, kim jest w tym systemie Bóg. Co kultura czy religia to inna (a czasem po-
dobna) interpretacja. Jak się ma Biblia do mitologii? 

Pamiętamy:

Bóg

• Biblia: Jeden, wszechmogący, stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec, ale i sędzia człowieka. Wymaga 
bezwzględnej wierności (nie będziesz czcił bogów cudzych przede mną).

• Mitologia: politeizm – wielu bogów odpowiedzialnych za rożne sfery życia. Bogowie obdarze-
ni są nadludzkimi cechami i nieśmiertelnością, ale są też podobni do ludzi. (bogowie jak ludzie, 
ludzie jak bogowie). 

Powstanie świata

• Biblia: Systematyczna praca Boga przez sześć dni, w które tworzy On kolejne dzieła; oddziela 
światło od ciemności, niebo, lądy od wody itd. Człowiek postaje w dniu szóstym.

• Mitologia: wszechświat wyłania się z chaosu, istnienie wynika z tarć i wojen bogów. Nie jest to 
proces tak systematyczny jak w Biblii i nie ma jednego określonego sprawcy. 

Człowiek 

• Biblia – stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo, Adam i Ewa, dostają rajskie życie, 
które tracą przez nieposłuszeństwo.

• Mitologia – kilka wersji, w jednej tworzy człowieka Prometeusz z gliny i łez. 

grzech pierworodny 
Pierwsi ludzie – Adam i Ewa – żyli szczęśliwie i beztrosko w raju. Mogli do woli korzystać z jego dóbr 
poza jednym – Bóg zakazał im owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Po tym, jak skuszona przez 
węża Ewa namówiła Adama do skosztowania jabłka z zakazanego drzewa, nastąpiło wygnanie z raju – i ko-
niec niezmąconego szczęś cia ludzi.
Jak to interpretować?

historia grzechu pierworodnego to biblijne objaśnienie początków ludzkości, a także narodzin po-
czucia dobra i zła. W opisie grzechu pierworodnego każdy „rekwizyt” ma swoje symboliczne zna-
czenie – w dodatku różnie w ciągu wieków interpretowane. to także historia, która obrazuje dwoistą 
naturę człowieka stworzonego „na obraz i podobieństwo Boga”, ale jednocześnie przecież ułomnego 
i słabego. Same postacie naszych praojców mogą być postrzegane w rozmaity sposób: 

• Ewa – pramatka. Ale też symbol cielesności lub narzędzie diabła. 

• Adam – jako uosobienie ludzkiej słabości albo – to duża różnica – ludzkiej duchowości, która za-
wsze ulegnie ciału.

• Wąż – szatan, ale też – tak jak Ewa – pokusa cielesności.

• Drzewo wiadomości dobrego i  złego – to symbol najbardziej chyba tajemniczy. Jabłko z nie-
go można interpretować po prostu jako coś, co chciałoby się mieć – wielką, niepokonaną poku-
sę. Zastanawiająca jest jednak nazwa tego drzewa. Przecież, na pozór, to chyba dobrze i po myśli 
Boga, że ludzie dowiedzą się, co jest dobre, a co złe. Chyba że spojrzymy na eden jak na pierwot-
ny świat człowieka natury, który nie zna żadnych zakazów i nakazów (więc po prostu nie może 
zgrzeszyć), a moment zerwania jabłka uznamy za zapis momentu uzyskania świadomości dobra 
i zła, narodziny prawa moralnego.
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Historia kaina i abla
Kain i Abel to synowie Adama i Ewy. Młodszy Abel 
był pasterzem, a Kain – rolnikiem. Kiedy nadeszła 
pora składania Bogu ofiar, Abel wybrał ze swego sta-
da najdorodniejsze owce, a jego brat niezbyt apetycz-
ne owoce i zboża. Dlatego to Abel cieszył się łaska-
mi Boga. Zazdrosny Kain zabił brata, za co Bóg na-
piętnował go znamieniem na czole i wygnał z Edenu.

zniszczenie sodomy i gomory 
W Księdze Rodzaju opisane są dwa występne miasta. 
Głównym zajęciem ich mieszkańców było oddawa-
nie się wyszukanym (i mniej wyszukanym) formom 
rozpusty i grzechu. Bóg najpierw ostrzegł ich przed 
swoim gniewem. Gdy to nie poskutkowało, znisz-
czył oba miasta. Jak sam powiedział – nie zrobiłby 
tego, gdyby w którymś z nich znalazło się choć 10 
sprawiedliwych. Niestety – sprawiedliwy znalazł 
się tylko jeden – Lot, którego anioł wyprowadził 
z Sodomy. Wszyscy pozostali mieszkańcy zginęli.

Ofiara Izaaka
Bóg poddał najcięższej próbie patriarchę Abraha-
ma. Rozkazał mianowicie, by ten złożył Mu w ofie-
rze swojego ukochanego syna – Izaaka. Wierny 
Abraham, mimo cierpienia, spełnia rozkaz, wiąże 
Izaaka, przygotowuje narzędzia. Cierpi tym bardziej, 
gdy syn pyta go o baranka przeznaczonego na ofia-
rę. W końcu podnosi nóż, by zabić syna, lecz wy-
słannik Boży, w ostatniej chwili, powstrzymuje go. 
Jest to jeden z biblijnych obrazów wierności Bogu, 
niezawinionego cierpienia i wymogu wielkiego za-
ufania do Boga. Biblia przywołuje wielokrotnie ar-
chetyp miłości ojcowskiej – opowieść o Abrahamie 
i Izaaku do nich należy.

Cierpienie Hioba
Hiob był wiernym i sprawiedliwym czcicielem 
Boga. Bóg zaś pozwolił szatanowi wystawić wia-
rę Hioba na próbę. Zostaje pozbawiony majątku, 
umierają mu dzieci, dotyka go trąd, lecz przez cały 
czas pozostaje wierny Bogu. Księga Hioba podejmu-
je zatem problem niezawinionego cierpienia, stara 
się dociec, dlaczego człowiek cierpi, jeśli nie po-
pełnił grzechów. 

Czy cierpienie jest karą za grzech? 
Z Księgi Hioba wynika, że nie, że Bóg ma swoje 
plany, nie są one zrozumiałe dla człowieka, który 
winien je przyjąć z pokorą. Czy warto być niewin-
nym, bezgrzesznym i wiernym Bogu? Tak, bo choć 
niewinność nie przynosi wolności od cierpienia, to 
daje spokój w cierpieniu będący udziałem niewin-
nie cierpiącego.

zburzenie jerycha 
Mury palestyńskiego miasta obleganego przez Ży-
dów pokruszyły się, gdy Jozue – wódz Izraeli-
tów – kazał siedmiu kapłanom siedem razy zadąć 
w siedem trąb. Dziś oznaczają potężne, trudne do 
przebycia przeszkody, ale w rezultacie rozpadają-
ce się w proch. 

Wieża Babel 
Mówi o niej biblijna opowieść, która wyjaśnia po-
wstanie różnych języków. Potomkowie Noego chcie-
li zbudować tak wysoką wieżę, żeby sięgała do nie-
ba. Bóg – aby nie dopuścić do tego – pomieszał im 
języki i rozproszył po świecie. Dziś określamy tak 
w przenośni zamęt, bałagan lub zbiorowisko ludzi po-
sługujących się różnymi językami. Wieża Babel jest 
też symbolem upadku, marności ludzkich zamierzeń. 
Opowieść o wieży Babel jest też obrazem buntu czło-
wieka przeciw Bogu – i kary za nieposłuszeństwo. 

Potop
Już dzieci Adama i Ewy popisały się zbrodnią: brat 
zabił brata: Kain – Abla, z zazdrości o przychylność 
Boga. Bóg napiętnował Kainowe czoło znamieniem 
mordercy – bratobójcy, a symbol ten często wykorzy-
stuje późniejsza literatura. Dalsi potomkowie Adama 
i Ewy byli jeszcze gorsi – ich czyny tak rozgniewały 
Boga, że pożałował swojego dzieła, postanowił znisz-
czyć ludzkość. Jedynie Noe i jego synowie warci byli 
ocalenia, dlatego Noe został o zamiarze Boga poinfor-
mowany i zbudował arkę – na niej schroniła się jego 
rodzina oraz przedstawiciele wszelkich gatunków ży-
jących zwierząt. Bóg zesłał na ziemię potop taki, że 
woda pochłonęła nawet najwyższe góry. Gdy zaczęła 
opadać, Noe wysłał ptaki, by szukały lądu – dopiero 
gołębica przyniosła gałązkę oliwną, co oznaczało, że 
znalazła suchy ląd. Ten symbol także warto zapamię-
tać – jak i następny, utrwalony w kulturze ludzkości: 
tęcza jako znak przymierza pomiędzy Bogiem a ludź-
mi – tak bowiem Bóg zaznaczył swoje przebaczenie.
Opowieść o potopie znajduje się również wśród mi-
tów innych narodów. Na przykład w słynnym epo-
sie sumeryjskim – Poemat o Gilgameszu. Podobień-
stwo obu wersji bywa zaskakujące, nawet szczegóły 
dotyczące kolejności zdarzeń są podobne. 
 

Wyjście z Egiptu i wędrówka 
do ziemi Obiecanej
To historia związana z postacią Mojżesza. Opowia-
da o ucieczce Izraelitów z niewoli w Egipcie. W po-
konaniu potęgi faraona uczestniczył osobiście Bóg. 
To on – w ścisłej współpracy z Mojżeszem – zesłał 
na Egipt plagi, które doprowadziły faraona do decy-
zji o uwolnieniu Izraelitów. Nie było to zresztą takie 
proste – trzeba było dopiero śmierci wszystkich egip-
skich pierworodnych. Naród Wybrany z Mojżeszem 
na czele opuścił Egipt dość dziwną drogą – wiodą-
cą przez sam środek Morza Czerwonego, którego 
wody rozstąpiły się przed nim, by zamknąć się nad 
egipską pogonią.
W trakcie wędrówki Bóg na górze Synaj obja-
wił Mojżeszowi dekalog, sformułował przepisy  
religijne i prawne, nakazał wyświęcenie kapłanów 
oraz zbudowanie Arki Przymierza, czyli specjalnej 
skrzyni na tablice z przykazaniami. 

Zauważ, że wędrówka ta trwała czterdzieści lat – 
właściwie do Ziemi Obiecanej weszło, już pod wo-
dzą następcy Mojżesza – Jozuego, nowe pokolenie, 
niepamiętające czasów egipskiej niewoli.

Żona Lota 

– gdy Bóg zniszczył So-
domę za grzechy jej 
mieszkańców, pragnął 
ocalić Lota. Aniołowie 
wyprowadzają Lota i jego 
żonę z ginącego miasta, 
lecz zabraniają im oglą-
dać się za siebie.  
Żona Lota (symbol cieka-
wości kobiecej) nie wy-
trzymuje – ogląda się za 
siebie i zostaje zamienio-
na w słup soli. 
Stąd pochodzi potoczne 
powiedzonko: „zamienić 
się w słup soli”.

 

Plagi egipskie 

– wyrażenie wywodzą-
ce się z historii o Mojże-
szu, o tym, jak chciał wy-
prowadzić lud Izraela z nie-
woli egipskiej. Jak pamię-
tamy, faraon nie chciał się 
na to zgodzić.  
Wobec tego Bóg spuścił 
na Egipt 10  plag:
• woda Nilu zamieniła 

się w krew, 
• inwazja żab, 
• inwazja komarów, 
• inwazja much, 
• zaraza bydła, 
• wrzody, 
• niszczący grad, 
• atak szarańczy, 
• ciemności, 
• śmierć pierworodnych 

synów.

Dziś, przenośnie, plagi 
egipskie oznaczają dotkli-
we, nieznośne zdarzenia.

Miska soczewicy 

– za miskę soczewicy  
głodny Ezaw, wnuk 
Abrahama, wróciwszy 
z pola, sprzedał młodsze-
mu bratu, Jakubowi, swo-
je prawo pierworództwa.  
Dlatego „sprzedać coś 
za miskę soczewicy” 
oznacza wciąż: oddać 
coś bezcennego za rzecz 
o małej wartości.

„Kolos na glinianych  
nogach”. 

To posąg, który wyśnił 
król Nabuchodonozor, 
a obrazuje cztery wielkie 
królestwa na ziemi babi-
lońskiej, które jednak zo-
staną zniszczone – tak 
jak posąg, któremu ka-
mień skruszył nogi, bo-
wiem były z gliny.  
Pochodzi z  opowieści 
o Danielu
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postacie – „stary Testament” 

• adam i Ewa – pierwsi rodzice, mieszkańcy raju i wygnańcy z tej cudownej krainy. Pierwsi 
ludzie stworzeni przez Boga, ale i zarazem pierwsi buntownicy sięgnęli po zakazany owoc, 
zerwali jabłko z drzewa wiadomości złego i dobrego. Co było dalej wiadomo.

• abel i kain – synowie Adama i Ewy. Kain zabija Abla umiłowanego syn Adama. Pozo-
stanie uosobieniem zbrodni bratobójstwa.

• dawid – król Izraela zwany idealnym władcą – w młodości pasterz, lutnista, pokonał olbrzy-
ma Goliata przy użyciu… procy. Według podań biblijnych – Dawid jest autorem psalmów.

• salomon – król izraelski, syn Dawida. Mądrość króla Salomona stała się przysłowiowa, 
a czasy, gdy panował, Biblia określa jako złoty wiek Izraela. Salomon dbał o kulturę, litera-
turę, rozbudowę, a także gospodarkę państwa, natomiast unikał wojen. To za jego panowania 
wzniesiono pierwszą wielką świątynię w Jerozolimie. Mądrość Salomona zachwyciła królo-
wą Saby, a przykładem jego mądrości jest wyrok rozstrzygający spór dwu kobiet o dziecko.

• Noe –  patriarcha biblijny, który znalazł łaskę u Boga jako jedyny wśród grzesznej ludzko-
ści. Bóg, bardzo rozgniewany na ludzi, postanowił zesłać na ziemię potop. Uczynił to, ale 
ocalił Noego i jego rodzinę. Kazał Noemu zbudować specjalną arkę i skryć się w niej wraz 
z rodziną i przedstawicielami wszystkich gatunków zwierząt. Tak przetrwało życie na ziemi, 
a po potopie na niebie ukazała się pierwsza tęcza – znak przymierza Boga z ludźmi. Wiele 
anegdot wiąże się z Noem. Na przykład kłótnia z żoną, która sądziła, iż małżonek oszalał, 
i nie chciała wejść do arki. Pijaństwo Noego, pierwszego smakosza trunku z własnych win-
nic, którego wyśmiał syn Cham, bo nadużył wina i spał nagi. Historia z psim nosem i łok-
ciem żony, których użył Noe do zatkania otworu w arce i dlatego zawsze są zimne… Poza 
tym Noe jest przykładem długowieczności – żył prawie 1000 lat!

• abraham – jeden z pierwszych patriarchów narodu żydowskiego, poprowadził Izraelitów 
do Kanaan w Palestynie i tu osiadł. Żoną Abrahama była Sara, która powiła mu syna Izaaka, 
majac 90 lat! Bóg zaś ,chcąc wypróbować wiarę Abrahama, zażyczył sobie ofiary z jego je-
dynego syna – i Abraham spełnia rozkaz, mimo bólu ofiarowuje na całopalenie Izaaka. Gdy 
podnosi miecz – Bóg powstrzymuje go, a w zamian podsuwa baranka. Ofiara Izaaka to je-
den z najsłynniejszych motywów biblijnych.

• Hiob – z ziemi Us, sprawiedliwy i bogobojny wyznawca Boga, który został poddany pró-
bie wiary. Bóg zesłał na niego wszelkie nieszczęścia: trąd, trzęsienie ziemi, śmierć rodzi-
ny – Hiob rozpaczał, lecz nie zaparł się Boga, a ten później wynagrodził mu straty.

• mojżesz – prawodawca Izraela, tradycyjnie uznawany za autora Pięcioksięgu, ten z pa-
triarchów, który wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej. Mojżesz to jedna z najważniej-
szych postaci biblijnych. Urodził się w czasach, gdy faraon kazał zabijać chłopców izra-
elskich, lecz został cudownie ocalony – matka pozostawiła go w trzcinowym koszyku na 
brzegu Nilu, a odnalazła i wychowała na dworze – córka faraona. To on był tym, do któ-
rego przemówił Bóg ukryty w krzaku gorejącym i rozmawiał z nim jeszcze wielokrotnie. 
To on przeprowadził lud izraelski przez Morze Czerwone. To Mojżeszowi właśnie wrę-
czył Bóg na górze Synaj dziesięć przykazań Bożych (dekalog). I to on wreszcie doprowa-
dził Żydów do Ziemi Obiecanej, lecz sam do niej nie wszedł – zmarł, mając 120 lat, a nikt 
nigdy nie ujrzał jego grobu.

• józef – syn Jakuba, wnuk Izaaka. Ważna postać w Biblii, ostatni patriarcha. Ulubieniec ojca – 
zawistni bracia wrzucili go do studni, następnie został sprzedany do egipskiej niewoli. Józef miał 
dar tłumaczenia snów – dzięki czemu zyskał łaski faraona i wysoki urząd na jego dworze. Potrafił 
bowiem trafnie zinterpretować sen faraona o krowach tłustych i krowach chudych, co uratowało 
Egipt przed głodem. Braciom przebaczył i pomógł im przetrwać lata głodu.

• samson – legendarny siłacz, obdarzony wręcz nadludzką mocą – lecz pozbawiony jej przez 
Dalilę, która obcięła mu włosy podczas snu. Wraz z nimi odebrała Samsonowi niezwykłe siły.

• lot i żona lota – gdy Bóg rozgniewany na ludzi skazał Sodomę na zagładę, pozwolił z niej 
wyjść – Lotowi i jego rodzinie, zakazał jedynie oglądania się za siebie. Żona Lota – symbol kobie-
cej ciekawości po dziś dzień – nie wytrzymała, odwróciła się i zamieniła w słup soli.

W Psalmach wyraża czło-
wiek pochwałę Boga 
i dziękczynienie za dzie-
ło stworzenia. Choć sam 
poddany Bogu i ufny, 
podkreśla Boską moc 
i harmonię stworzone-
go świata – wrysowu-
je w strofy Psalmów tak-
że portret własny – istoty 
silnej, panującej na ziemi, 
grzesznej, ale liczącej  
na Boskie miłosierdzie.

Biblijne cierpienie 

jest wielką tajemnicą  
– prawie zawsze biblijne 
postacie „muszą”  
je przetrwać, zachować 
cierpliwość i wiarę.  
Ale przecież nawet Chry-
stus przeżył  
moment zwątpienia,  
gdy wypowiedział  
na krzyżu słowa „Boże, 
czemuś mnie opuścił”.

Księga Hioba 

zawiera i wypowiada naj-
dawniejsze, ale i wciąż 
aktualne wątpliwości 
człowieka. Aby dać od-
powiedź pozytywną 
i uspokajającą, odwołu-
je się do postawy pełne-
go zaufania, pogodzenia 
się z faktem, że nie moż-
na do końca zrozumieć 
wyroków Boga i – jeśli 
człowiek nie ma sobie nic 
do zarzucenia, to wystar-
czy – to przyniesie spokój 
w cierpieniu.

uwaga!

Patriarchat – termin 
oznacza starożytną formę 
kultury opartą na struk-
turze rodowej, w któ-
rej władzę dzierży ojciec. 
Całe plemię to wielki ród, 
którego głową jest męż-
czyzna będący jednocze-
śnie kapłanem. W swej 
rodzinie mężczyzna ma 
nieograniczoną władzę, 
jest panem życia i śmier-
ci dzieci oraz kobiet, któ-
re z kolei nie mają wła-
ściwie żadnych praw. 
Taki system kulturowy 
obowiązywał w starożyt-
nym Izraelu, dlatego też 
większość ważniejszych 
bohaterów Pięcioksięgu 
to właśnie patriarchowie 
rodów.
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Epoka literacka

Porównaj tekst biblijny ze współczesnym

Pieśń nad Pieśniami  

(fragmenty)

OBLUBIENICA

Oto głos miłego mego!
Spójrz, zbliża się, biegnie przez góry
I skacze po pagórkach!
Miły mój podobny jest do jelenia
Albo do młodej gazeli.
Stoi za naszą ścianą
I zagląda przez kratę.
Odezwał się miły mój i tak przemówił:

OBLUBIENIEC

Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja!
Bo ot już minęła zima,
A deszcze odeszły swoimi drogami,
Na ziemi ukazały się kwiaty
I nastał czas obcinania winnych krzewów,
I głos synogarlicy rozlega się dokoła.
Już z drzew figowych opadły owoce,
A kwitnące winnice wydały swoje wonie
Wstań, przyjaciółko moja, pójdź, piękna moja! 

OBLUBIENICA

Otworzyłam miłemu memu,
Lecz on tymczasem odszedł.
Już zniknął.
Przeraziła się dusza moja, gdy mówił do mnie.
Szukałam go, ale go nie znalazłam.
Wołałam go, lecz on się nie odezwał.
Znaleźli mnie strażnicy, którzy chodzą po mieście.

Obili mnie i zranili, i zabrali zasłonę
Strażnicy murów.
Poprzysięgam was, córki jerozolimskie,
Jeżeli znajdziecie mojego ukochanego,
Powiedzcie mu, że jestem chora z miłości.

OBLUBIENIEC

Jak piękne są twoje stopy w sandałach,
Córko księżyca!
Łuk twoich bioder jest jak brylantowa kolia,
Wykonana rękami mistrza,
Pępek twój jest jak okrągła czasza,
W której nigdy nie zabraknie wina,
Twoje łono jest jak snop pszenicy wśród róż,
Twoje piersi są jak dwoje sarniąt,
Jak bliźnięta łani,
Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej,
Oczy twoje są jak sadzawki z Hesebon (…)
Twoja głowa jest jak lesisty Karmel,
A włosy twoje są jak szkarłat.
O, związałaś króla splotami twoich włosów!

OBLUBIENICA

Przyłóż mnie jak sygnet do twojego serca,
Przyłóż mnie jak sygnet do twojego ramienia!
Albowiem miłość mocna jest jak śmierć,
A namiętność trudna jest jak świat podziemny.
A jej żar jest żarem ognistym,
Płomieniem Boga!
Bezmiar wód nie ugasi miłości
Ani strumienie jej nie utopią.
Wzgardzony będzie człowiek, który chce kupić miłość
Majętnością domu swojego.

Piotr Rubik,  
Zbigniew Książek 

Psalm dla Ciebie

Choć nie masz oczu  
Bardziej błękitnych  
Niż tamta miała  
Tamta, co kiedyś  
Dla żartu niebo  
W strzępy porwała  

Choć nie masz oczu  
Chmurnych jak burza  
Pod koniec lata  
Ty – każdym latem  
I każdą burzą  
Mojego świata 

Pytam się gwiazdy  
Co drogę wskazać  
Błądzącym miała  
Czemu ze wszystkich  
Pragnień na świecie  
To Ty – mnie wybrała(e)ś  
Gwiazda, co w rzece  
Wciąż się przegląda  
Też tego nie wie  
Czemu ze wszystkich  
Pragnień na świecie  
Wybrałe(a)m Ciebie  
Czemu ze wszystkich  
Pragnień na świecie  
Wybrałe(a)m Ciebie  

Połóż mnie  
Na Twym ramieniu  

Połóż jak  
Pieczęć na sercu  
 
Poczuj smak  
Mego pragnienia  
Jak pieczęć  
Proszę połóż 
Mnie 

Choć Twoje włosy  
Nie są jak łany  
Złotej pszenicy  
Chłopaka, który  
Tak sercem wstrząsnął  
Jak nawałnica  

Choć nie masz włosów  
Tak prawie czarnych  

Jak skrzydło kruka  
Nie kruczoczarnej  
Nie złotowłosej  
A Ciebie szukam  

Choć nie masz dłoni  
Która policzek  
Jak ogień pali  
Dłoni chłopaka 
Po którym został  
W komodzie szalik  

Choć nie masz dłoni  
Jak ta, co w serce  
Klawiszem stuka  
To Twojej dłoni  
Przecież dłoń moja  
Od zawsze szuka

Na egzaminie może się 
zdarzyć, że zostaniesz po-
proszony o porównanie 
tekstu biblijnego z tek-
stem współczesnym. 

Popatrz, jak można to zro-
bić na przykładzie frag-
mentu Pieśni nad Pie-
śniami i tekstu Psalmu 
dla Ciebie Piotra Rubika.
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EdusEja
Podobieństwa

Oba teksty:
• są zapisem dialogu prowadzonego przez kochanków,

• najmocniej oddziałują na zmysł wzroku, np.  
– w pierwszym Oblubieniec porównywany jest do jelenia / gazeli a opis Oblubienicy jest bardzo zmysłowy; 
– w Psalmie dla Ciebie kochankowie zwracają uwagę kolejno na oczy, włosy, dłonie partnera / partnerki,

• podkreślają piękno fizyczne wybranków / wybranek,

• są bogate w porównania, przy czym śmiało można powiedzieć, że Oblubieniec z Pieśni nad Pieśniami 
przygląda się swojej ukochanej okiem artysty i znawcy:
Łuk twoich bioder jest jak brylantowa kolia,
Wykonana rękami mistrza,
Pępek twój jest jak okrągła czasza,
W której nigdy nie zabraknie wina,
Twoje łono jest jak snop pszenicy wśród róż,
Twoje piersi są jak dwoje sarniąt,
Jak bliźnięta łani,
Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej,  (…)
A włosy twoje są jak szkarłat.

• Porównania przywołane w tekstach są oryginalne, zmysłowe, wyszukane, związane m.in. ze światem przyrody:
Oczy twoje są jak sadzawki z Hesebon  
Twoja głowa jest jak lesisty Karmel, 

Choć twoje włosy nie są jak łany złotej pszenicy…

• cechuje nagromadzenie  tropów poetyckich – poza porównaniami  pojawia się w nich wiele:

– epitetów młoda (gazela), brylantowa (kolia)/ (oczu) błękitnych, (włosów) czarnych wpływających na 
plastyczność opisu, 

– metafor Przyłóż mnie jak sygnet do twojego serca, przyłóż mnie jak sygnet do twojego ramienia/ Po-
łóż mnie na swym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu, które podkreślają moc, trwałość, nierozerwal-
ność łączącego kochanków uczucia, 

– powtórzeń wskazujących na wagę powtarzanych słów 
miłego mego, miły mój, 
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałe(a)m Ciebie,

– wyliczeń, dzięki którym nie umknie odbiorcy żaden istotny szczegół 
– twoje stopy, łuk twoich bioder, pępek twój, twoje łono, twoje piersi, twoja szyja, twoje oczy, twoja gło-
wa, twoje włosy / nie masz oczu.. , nie masz włosów …nie masz dłoni..

– wykrzyknień podkreślających zaangażowanie emocjonalne osoby mówiącej: 
Oto głos miłego mego! 

Poczuj smak mego pragnienia

• podkreślają ogromną rolę miłości – w pierwszym moc miłości porównana jest do mocy śmierci, nie uga-
si jej bezmiar wód, nie utopią jej strumienie/ w drugim – ze wszystkich pragnień na świecie zakochani – i 
kobieta, i mężczyzna – wybierają miłość,

• zawierają wyznania miłosne:  
Poprzysięgam was, córki jerozolimskie,
Jeżeli znajdziecie mojego ukochanego, Powiedzcie mu, że jestem chora z miłości.
Ty – każdym latem
I każdą burzą
Mojego świata.

• opowiadają o doznanej przez bohaterów goryczy cierpienia z powodu miłości – Oblubienica skarży się, 
że została pobita i zraniona przez strażników, kiedy szukała ukochanego, natomiast bohaterowie Psalmu 
dla Ciebie cierpieli z powodu poprzednich, nieudanych związków,

Wymieniając podobień-
stwa nie można nie od-
nieść się do tytułów 
utworów. Niby róż-
nych, ale:

• tytuł utworu biblijne-
go wyraźnie podkre-
śla jego wyjątkowość  
Pieśń nad Pieśnia-
mi, czyli nieprzeciętna, 
niezwykła, niepowta-
rzalna, oryginalna,…

• tytuł utworu współcze-
snego, poprzez użycie 
w nim pojęcia psalm 
sugeruje nam, że bę-
dziemy mieć do czy-
nienia z pieśnią o cha-
rakterze modlitewno–
hymnicznym, a więc 
także wyjątkową! To 
zarówno pieśń dzięk-
czynna – kochankowie 
dziękują sobie nawza-
jem za to, że siebie od-
naleźli i połączyło ich 
coś wyjątkowego oraz 
błagalna – połóż mnie 
na swym ramieniu, po-
łóż jak pieczęć na ser-
cu – prośba/ życze-
nie/ marzenie/zamysł o 
wspólnym podążaniem 
przez  życie.

Zapamiętaj według  
rodzajów literackich:

epika
•  biografia – np. Ewan-

gelie
• saga rodu – dzieje pa-

triarchów
• powieść obyczajowa  

– Księga Ruth
• poemat opisowy – 

Księga Rodzaju
• kroniki, epistologra-

fie (listy)
• zbiór praw

liryka
• hymny (Hymn o mi-

łości)
• psalmy (Księga psal-

mów)
• pieśń miłosna (Pieśń 

nad Pieśniami)
• tren – (Lamentacje Je-

remiasza)

dramat
• fragmenty Księgi Hioba
• Pieśń nad Pieśniami
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Epoka literacka

Jak ją interpretować?
Miłość wypełnia utwór po brzegi i to miłość kreu-
je niezwykłe obrazy i zachwyt nad ukochaną oso-
bą, obiektem uczucia. W swojej dosłownej warstwie 
utwór zajmuje się miłością zmysłową i próżno temu 
uczuciu dowodzić tylko duchowego wymiaru. Trud-
no się dziwić – Pieśń… powstała na Wschodzie, za 
czasów króla Salomona, który utrzymywał liczny 
harem w swoich kosztownych pałacach. Być może 
dlatego tyle w strofach Pieśni… opisu szczegółów 
kobiecego ciała i jego piękna: 
Krągłość twych bioder jest jak naszyjnik,
dzieło rąk mistrza
Pępek twój jako czasza toczona,
niechaj w niej nie braknie wina
Brzuch twój jak brzeg pszenicy 
otoczony liliami.
Piersi twoje jak para bliźniąt sarnich.

Piękna musiała być Oblubienica – Sulamitka, którą 
długi czas utożsamiano z Sulamitką Abisag, nałożni-

cą króla Dawida, którego miała ogrzewać swoim cia-
łem. Prawdopodobnie niesłuszne jest to tradycyjne 
porównanie. Tymczasem Oblubienica nieco skrom-
niej opisuje swego Oblubieńca, za to z całkowitą ule-
głością kobiet Wschodu i tęsknotą za spotkaniem:
Głos miłego mego: 
oto ten idzie skacząc po górach,
przeskakując pagórki.
Podobny jest mój miły sarnie i jelonkowi: 
oto on stoi za ścianą naszą, poglądając okny, patrząc 
przez kraty.

Portrety i uczucia obrazują zatem miłość Oblubień-
ców, pełną oczekiwania, zmysłową. Nie jest to inter-
pretacja ostatnia. Oto Kościół i teologowie badający 
Biblię zwracają uwagę na przenośny sens utworu.
• Talmud uznaje Pieśń nad Pieśniami za alegorycz-

ny obraz miłoś ci Boga i Izraela.
• Chrześcijanie interpretują utwór jako wyraz miło-

ści Kościoła do Chrystusa lub dialog ludzkiej du-
szy z Bogiem.

„Pieśń nad Pieśniami” – poemat „Starego Testamentu”

Pieśń nad Pieśniami jest 
wielkim poematem mi-
łosnym, dialogiem Oblu-
bieńca i Oblubienicy, któ-
rzy w zmysłowych ob-
razach, porównaniach 
i wyznaniach opisują 
swoje uczucie.

Tradycja przypisuje jej 
autorstwo Salomonowi, 
raczej błędnie – powstała 
prawdopodobnie w poło-
wie IV wieku p.n.e.

Różnice

Jest ich zdecydowanie mniej niż podobieństw, ale skoro i je mamy wskazać, to zaczynamy:

•  w Pieśni nad Pieśniami  świat przyrody współgra z pięknem, czystością i mocą uczucia łączącego ko-
chanków, przedstawiony jest wyłącznie pozytywnie Bo ot już minęła zima, a deszcze odeszły swoimi dro-
gami… Natura niejako pomaga Oblubieńcowi i Oblubienicy w przeżywaniu szczęścia,

•  w Psalmie dla Ciebie przyroda nie kojarzy się zakochanym dobrze. Mężczyźnie przypomina zawód mi-
łosny spowodowany tym, że poprzednia kobieta Dla żartu niebo w strzępy porwała. Jego ukochana zaś 
wspomina poprzedniego partnera jako mężczyznę o oczach chmurnych jak burza pod koniec lata czy tego, 
który tak sercem wstrząsnął, jak nawałnica,

•  miłość Oblubieńca i Oblubienicy jest piękna, prawdziwa, wyjątkowa, tak jak dziewczyny i chłopaka z 
Psalmu dla Ciebie, ale Ci drudzy zdecydowanie mają za sobą trudne chwile i nieudane związki – zawo-
dy miłosne. Porównują swoich obecnych partnerów do poprzednich:
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała , a dziewczyna mówi: Choć nie masz dłoni, któ-
ra policzek, jak ogień pali,

• w Pieśni nad Pieśniami to Oblubienica podkreśla ogromną rolę, jaką w naszym życiu odgrywa miłość:  
Albowiem miłość mocna jest jak śmierć, 
a w Psalmie dla Ciebie oboje zakochani mówią o wadze tego uczucia,

• Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami odczuwa i opisuje swoją miłość do Oblubieńca jako czysto zmysło-
wą, niezwykle silnie przeżywaną namiętność, manifestuje ją; Oblubieniec jest bardziej niż ona uducho-
wiony, powściągliwy, choć jednocześnie urzeczony pięknem jej ciała,

• w Psalmie dla Ciebie oboje bohaterowie odczuwają miłość podobnie – i w sposób zmysłowy i duchowy.

• świadczą o tym, że kochankowie zdają sobie sprawę z tego, że łączące ich uczucie jest skutkiem ingeren-
cji sił wyższych – Oblubienica wyznaje, że namiętność jest płomieniem Boga, zaś bohaterowie z Psal-
mu dla Ciebie pytają gwiazdę, wskazującą drogę błądzącym (betlejemskiej, prowadzącej do Chrystusa) 
o swój w ich los,

• opiewają siłę namiętności – A namiętność trudna jest jak świat podziemny. Oblubienica daje nam wyraź-
nie do zrozumienia, że jest to uczucie niezwykle silne, nienasycone, jak kraina zmarłych

• przedstawiają miłość  płomienną, szczerą, odwzajemnioną, szczęśliwą. W Psalmie dla Ciebie  uczucie to 
dodatkowo jest pokazane jako lekarstwo na zranioną duszę, największe pragnienie. Przesłanie obu tekstów 
można by zawrzeć w słowach „Potęga miłości jest niezaprzeczalna”.
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„Hymn o miłości” –  poemat „Nowego Testamentu”

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów 
a miłości bym nie miał
Stałbym się jak miedz brzęcząca
Albo cymbał brzmiący

Gdybym posiadał wszelki dar prorokowania
I znał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę
Tak, iż bym góry przenosił
Lecz miłosci bym nie miał
Byłbym niczym

Miłosć cierpliwa jest, łaskawa
miłośc nie zazdrości
nie szuka poklasku 
nie pamięta złego
gniewem się nie unosi

I gdym rozdał majętność swoją
a ciało swe wystawił na spalenie 
Lecz miłości bym nie miał
nic bym nie zyskał

Miłośc nigdy nie ustaje 
miłośc nigdy nie ustaje...

uwaga 
Jeśli autorzy testu przytoczą biblijny fragment o miłości – to pewnie ten! Jeśli będziesz pisał prace o 
miłości – śmiało cytuj św. Pawła z Tarsu? A jeśli zapytają Cię o kwestie kompozycji wskaż następujące: 
  • Powtórzenie przypuszczalnej tezy od słów Gdybym...
Możemy nazwać ten zabieg anaforą, a także paralelizmem składniowym. Brzmi trudno, ale jest ła-

twe – to po prostu powtórzenie  tak samo zbudowanych zdań. Chwyt warto zapamiętać, bo ogólnie 
jest charakterystyczny dla stylu biblijnego.

• Autor eksponuje wartość miłości poprzez wyliczenia i hiperbolizację innych ważnych zalet czy umie-
jętności – które nie są w stanie jej zrównoważyć.

• Autor wylicza przymioty miłości, powtarzając w wyliczeniu zaprzeczenie (z użyciem słowa nie).
• Pointa i podsumowanie, usytuowanie miłości pośród najważniejszych wartości.
• Porównanie ukazujące nikczemność człowieka nieznającego miłości. 

Uwaga!

Hymn o miłości często 
zestawia się i porównuje 
z Pieśnią nad Pieśniami.

Oba utwory dotyczą tego 
samego tematu, oba 
wielbią i chwalą miłość, 
jednakże w zupełnie róż-
ny sposób! W starote-
stamentowej Pieśni... mi-
łość została sportretowa-
na poprzez obrazy zmy-
słowe, natomiast św. 
Paweł odwołuje się do 
określeń abstrakcyjnych, 
psychicznych, do warto-
ści niematerialnych.

                           

Rembrandt,  
Paweł z Tarsu

Od tego utworu zaczyna się pochwała miłości w literaturze!!! Jest to wielka pochwała miłości, jej opis, a na-
wet próba definicji. Autor używa dosadnych porównań. Kto to jest cymbał brzmiący albo miedź brzęczą-
ca? Człowiek pozbawiony miłości. Tak uczucie to urasta do niezwykle potężnej wartości – po raz pierw-
szy w literaturze zyskuje taką poetycką realizację.
• I część utworu – autor dowodzi potęgi miłości poprzez zaprzeczenia. Zauważmy, jak ogromne moce bledną 

przy niej: język aniołów, dar proroctwa, nawet męczeństwo i ubóstwo, nawet wszelka wiedza i wiara prze-
nosząca góry – niczym są, gdy brak miłości.

• II część utworu – rozpoczyna pełen uwielbienia opis uczucia, skonstruowany także na zasadzie wylicze-
nia zaprzeczeń: miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... Zaprzeczenia przemie-
szane są zresztą z wyliczeniem innych przymiotów: jest wieczna, cierpliwa, łaskawa, wszystko zniesie, 
wszystko przetrzyma. Dużo, dużo później poezja będzie powtarzać te same słowa… 

• Zakończenie – tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Przypieczętowanie i zamknięcie Hymnu... potwierdza raz jeszcze i raz na zawsze rangę tego uczucia. 
O jaki rodzaj miłości tu chodzi, czy o miłość ludzką, człowieka do Boga, duszy do Kościoła czy Kościoła 
do Chrystusa? Nie warto o to pytać. Wszystko to przecież miłość – różne realizacje najwyższego uczucia.
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Charakterystyka Rolanda 

Charakterystyka

Wypracowanie egzaminacyjne

stały plan charakterystyki
1.  Przedstawienie postaci.
2.  Cechy zewnętrzne (wygląd).
3.  Cechy psychiczne (osobowość, wnętrze, przeżycia).
4.  Stosunek do świata (ludzi, zwierząt).
5.  ocena postaci.

Charakterystyka – to praca prezentująca i oceniająca bohaterów 
literackich lub filmowych. Jej elementy występują często także 
w pracach obszerniejszych – rozprawkach, esejach czy recenzjach.

Punkt 1. 

To „ankieta personalna”. Kim dana osoba jest ? Czy to bohater 
lektury? Jeśli tak, należy podać jego adres literacki (tytuł dzie-
ła, autor). Kim jest? Gdzie mieszka? Co wiadomo o jego wie-
ku, rodzinie, majątku? Informacje te, wbrew pozorom, bywają 
ważne. Nie tylko porządkują – czasem od razu niosą informa-
cje o typie postaci. 

Punkty 2. i 3. 

To nie tylko rejestr informacji. Śmiało można pokusić się o przed-
stawienie własnych emocji. Do uwag, że ktoś jest chudy, piegowa-
ty, a w dodatku kłamie, jest lizusem, chytry, bez skrupułów – do-
dajesz, że to postać budząca niechęć, może nawet odrazę. Dobrze 
widziane jest powoływanie się na utwór. W tym punkcie charak-
terystykę wzbogacisz, przywołując fragmenty tekstu – opisując 
bohatera lub tok jego myśli, poglądy, wypowiedzi.

Punkt 4. 

Wiele mówi o postaci jej stosunek do otoczenia. Może być prze-
cież siłą twórczą, która stwarza nastrój, atmosferę. Może być 
jednostką niszczącą. Bierny, aktywny, kreatywny… Często mia-
rą wartości jest wkład w otaczający świat. To samo dotyczy po-
staci literackich.

Punkt 4. Zakończenie charakterystyki 

Po wcześniejszych rozważaniach jest jasne, czy uznajesz osobę 
z książki rodem za ideał i wzór postępowania, czy przeciwnie – 
jest to typowy czarny charakter. Należy podsumować wszystko 
i wyważyć ocenę. Można urozmaicić zakończenie spojrzeniem 
w przyszłość – spróbować przewidzieć dalsze losy bohatera.

zapamiętaj

Charakterystyka bezpośrednia to wszystko to, co autor bez-
pośrednio mówi o swoim bohaterze. Wszelkie fragmenty typu: 
• Był to człowiek wysoki, szczupły o szlachetnej twarzy
• Była odważną kobietą, mówiła wprost, o co jej chodzi
– są właśnie charakterystyką bezpośrednią.

Można więc śmiało stwierdzić:
• Autor bezpośrednio nakreśla cechy, takie jak…
• Z charakterystyki bezpośredniej bohatera wynika, że…

Charakterystyka pośrednia - postać ujawnia swój charakter 
sama. Jest to takie opisanie bohatera, w którym autor nie podaje 
cech postaci wprost, lecz opisuje czyny. Czytelnik na podstawie 
działań danej osoby, wnioskuje o jej cechach charakteru. Np.:
• Pomaga słabszym, współczuje chorym – to postać pozytywna.
• Ukradł coś, jest nieuczciwy – postać negatywna.

Charakterystyka porównawcza – to charakterystyka, w której 
opisuje się i zarazem porównuje dwie postacie, np.: 
• Cześnika i Rejenta (Zemsta Aleksandra Fredry). 
• Rycerza antycznego i średniowiecznego.

Stworzenie dwóch oddzielnych charakterystyk jest gorszym po-
mysłem. Dynamiczna, ciekawa praca to równoległe charaktery-
zowanie i porównywanie obu bohaterów.

Prezentacja 

Hrabia Roland to francuski arystokrata – człowiek wysoko uro-
dzony, ukochany siostrzeniec cesarza, chociażby z tego powodu 
mający wyjątkową pozycję wśród rycerzy. Należał do najbliż-
szego grona Karola Wielkiego. W kulturze europejskiej pozostał 
wzorcowym typem rycerza średniowiecznego. 

Wygląd 
Wiemy, że hrabia Roland to silny i urodziwy mężczyzna. Zgod-
nie ze średniowieczną modealny, bohater dobry musiał być tak-
że piękny. 

Cechy charakteru 

Uwaga – są to zarazem cechy idealnego rycerza.

• Roland zawsze pozostał wierny swojemu panu i ojczyźnie.

• To wzór patriotyzmu i lojalności wobec władcy.

• Bardzo ważne miejsce w charakterystyce Rolanda zajmuje tro-
ska o honor rycerski, niekiedy przy bie ra ją ca rozmiary szaleń-
stwa – kiedy dowodzony przez niego oddział został napadnię-
ty przez ol brzy mią armię Marsyla, Roland nie wezwał pomocy. 
Z jednej strony wierzył, że dzięki swoim nad zwy czaj nym zdol-
nościom uda mu się pokonać wroga, z drugiej przekonany był, 
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Notatka wstępna:
Postacie do wykorzystania: 
– Roland 
– Jurand 
– Zbyszko z Bogdańca
Cechy wciąż wartościowe:  
honor, wierność danemu słowu, wierność w przyjaźni, mistrzo-
stwo w walce, szlachetne cele walki z wrogiem.

Uwagi 

• Zawsze zadaj sobie pytanie: jaki to gatunek pracy? W tym przy-
padku rozprawka – musisz postawić tezę i udowadniać  ją w tak-
cie  rozwijania pracy. Tezy szukaj w temacie pracy – tak jest i tu-
taj: kodeks rycerski zawierał wartości aktualne także dziś, dowo-
dzą tego pewne cechy Rolanda i wybranego bohatera.

• Analiza poleceń tematu: wybierz bohatera „do pary” Rolandowi i 
wskaż te nieprzemijalne cechy. Proszę bardzo – jak wybrać to wy-
brać od razu: Niech będzie Zbyszko z Bogdańca, niego też znaj-
dziemy sporo nieprzemijających zalet. 

• Polecenie „wymień” to kopalnia punktów. Za każdą dobrze wy-
mienioną cechę będzie punkt – idziemy więc na ilość, każdą wy-
mieniona cechę opatrując komentarzem: w jaki sposób pokazał ją 
bohater i czy dziś wciąż się przydaje ludzkości?

Podnieś poziom 

Punkty za szczególne walory to też dobre punkty. Łatwo to zro-
bić odwołując się do poezji współczesnej. Na dowód nieprzemi-
jalności pewnych postaw zacytuj końcówkę Przesłania Cogito 
Zbigniewa Herberta. Nie pamiętasz cytatu dokładnie? Przytocz 
tylko sens utworu – to też się liczy. 

Punkty za podsumowanie! 
W zgrabnym zakończeniu wróć do tezy, potwierdź ją jeszcze raz, 
podkreśl zgrabnym cytatem.

Przykład:
Rycerskie motto niech będzie najlepszym podsumowaniem mo-
ich rozważań, żyjmy tak – „iżby nas nie pohańbiono w pieśni” 
– takie motto przystoi również ludziom współczesnym.

Wypracowanie egzaminacyjne

Kodeks rycerski jako zbiór wartości nieprzemijalnych. Na podstawie rycerza Rolanda i wybranego bohatera Krzyżaków 
Henryka Sienkiewicza wskaż wartości etosu rycerskiego, które uważasz za nadal cenne.

że wezwanie pomocy byłoby przejawem tchórzo-
stwa i na zawsze okryłoby go niesławą.

• Hrabia Roland był pobożny, to rycerz chrze-
ścijański walczący w obronie wiary, któ-
rą za pomocą miecza pragnął rozprze-
strzeniać. Walczył i umierał z imieniem 
Boga na ustach.

• Pozostawał wierny w przyjaźni i miło-
ści.

• Solidarny ze współtowarzyszami – Ro-
land zawsze gotowy był wspierać swo-
ich towarzyszy, a kiedy zginęli – pomścić 
ich śmierć.

• Odważny, mężny, chętnie podejmował się naj-
bardziej ryzykownych i trudnych zadań. Każdą 
trudną misję uważał za zaszczyt, tym większy, im niebez-
pieczniejsze było zadanie.

stosunek do otoczenia

Jak na rycerza przystało Rolanda cechują przede wszystkim 
dwie postawy:

• Wierność – taki jest wobec króla, przyjaciół i ukochanej. Te 
osoby mogą liczyć na niego bez względ nie – rycerz nie zdra-
dzi, nie złamie danego słowa.

• nienawiść wobec wroga, innowiercy, zdrajcy. Wobec tych osób 
rycerz będzie okrutny i bez względ ny – ale uwaga – jego powin-
nością jest uczciwa walka wręcz, „z otwartą przyłbicą” – pod-
stęp, zdrada to chwyty, którymi się brzydzi.

Do cech rycerskich należy także opieka nad słab-
szymi, uwielbienie kobiety – damy swego serca 

i obrona jej czci na każdym miejscu i o każ-
dej porze. Jeśli chodzi o Rolanda – ten wą-

tek został słabo zarysowany – wiadomo 
tylko, że jego ukochaną jest Oda i że na 
wieść o śmierci rycerza umiera.

Ocena bohatera

• Mamy do czynienia ze wzorem ryce-
rza – ocena musi być zatem pozytywna. 

Wymieniane wyżej cechy są ze wszech miar 
godne pochwały i trudno ich nie  popierać. 

Większość z nich ukształ to wa ła postrzeganie 
prawego człowieka w naszej kulturze i jest wciąż 

aktualna – to na przykład wierność zasadom, honor, od-
waga, pomoc słabszym, gra fair play…

• Tym, co budzi kontrowersje, jest ocena decyzji Rolanda – fak-
tu, że nie zadął w róg, nie wezwał pomocy. Z punktu widze-
nia stratega bitwy – naraził na śmierć swój oddział, jest od-
powiedzialny za życie przyjaciół, które poświęcił dla własne-
go honoru, podobny wyrzut czyni mu Oliwier, z którym chęt-
nie się dziś zgodzimy. Nie należy jednak przykładać miary 
współczesnej do  światopoglądu ludzi sprzed około tysiąca 
lat. Wychowani w kulcie honoru i religijności nie zrozumie-
liby zarzutu czy poglądu, że życie ludzkie  ma wyższą war-
tość niż honor jednostki, że inne narody mają prawo do swo-
jej religii, a walki o ich nawrócenie tak naprawdę były eks-
pansywnymi, agresywnymi wojnami, przynoszącymi zwy-
cięzcom ziemię i łupy…
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Sztuka pisania

konspekt to również miejsce na wynotowanie: 

• ciekawych zdań, sformułowań, błyskotliwych myśli, niebanalnych pomysłów, które potem 
wykorzystasz w wypracowaniu; kiedy tylko przychodzą Ci do głowy, czym prędzej je zapisz!  
– te najbardziej genialne idee najszybciej uciekają; 

• swoich wątpliwości – rzeczowych, ale też ortograficznych czy interpunkcyjnych 
(Nie pamiętasz, jak miał na imię Chodkiewicz albo jak się pisze „nieopodal”? Zapisz to!  
Może później sobie przypomnisz, może będziesz mógł to sprawdzić albo… będziesz musiał  
te słowa zręcznie omijać).

Jak te wszystkie informacje zapiszesz w konspekcie, zależy tylko od Ciebie. Możesz stosować strzałki 
i podkreślenia, wyróżnienia kolorem i odnośniki, punkty, podpunkty i myślniki, a nawet tabelki lub  
wykresy – wszystko, co ułatwi Ci potem pisanie.

konspekt Twój przyjaciel

Konspekt to po prostu coś w rodzaju hasłowego, skrótowego brudnopisu. Twój przewodnik w trakcie  
pisania pracy.

• Zastępuje brudnopis, na którego tworzenie nie ma czasu.

• Ułatwia pisanie: dzięki niemu wiesz, czym po kolei będziesz się zajmował.

• Jeśli jest w miarę dokładny, podczas pisania wypracowania pozwala skupić się na stylu, słownic-
twie, a także ortografii i interpunkcji.

• Chroni Twoją wypowiedź przed chaosem: dzięki szkicowi, choćby najbardziej ogólnemu,  
wypracowanie będzie bardziej spójne, wywód bardziej logiczny, a kompozycja poprawna.

• Pozwala ogarnąć całość jeszcze przed napisaniem: dzięki niemu najlepiej widać, że czegoś  
brakuje, coś do czegoś nie pasuje, coś trzeba wyrzucić.

• Pomaga kontrolować czas: dzięki niemu wiesz, ile jeszcze punktów zostało do rozwinięcia,  
a ile masz już za sobą; być może, z czegoś trzeba będzie zrezygnować, a może wręcz przeciwnie  
– znajdzie się czas na uzupełnienie lub solidną, końcową lekturę całości.

Pamiętaj, że nie ma jednego wzoru konspektu! Nie podamy więc gotowego przepisu, bo takowy nie istnieje. 
twój szkic ma służyć tobie. Sam wybierasz formę, która najbardziej Ci odpowiada i najlepiej pomaga w two-
rzeniu wypracowania. 

Są jednak elementy, które w konspekcie znaleźć się powinny.  
Oto one.

• Pomysł na wstęp: tezy, pytania, odniesienia do cytatu w temacie itp.

• Schemat wywodu, czyli kolejne zagadnienia, o których będziesz pisać – z tytułami książek, 
nazwiskami bohaterów, odpowiednimi scenami z lektur itp. Niezwykle ważna uwaga: wszystko  
w odpowiedniej kolejności! Czyli: co z czym powiążesz (jakie zagadnienia i jakie lektury)  
i jak skomponujesz całość, aby praca była spójna – jedno musi przecież wynikać z drugiego, więc  
trzeba znaleźć jakiś klucz, który połączy kolejne częś ci wywodu.

• Wnioski końcowe i pomysł na zakończenie.

Konspekt

Ważne zadania  
konspektu

Przede wszystkim odcią-
ży Twoją pamięć. Wy-
obraź sobie, że w ostat-
niej chwili udało Ci się 
wydobyć z zakamarków 
pamięci wyjątkowo traf-
ny cytat. Za 5 minut mu-
sisz oddać pracę i go-
rączkowo zastanawiasz 
się, gdzie go upchnąć. 
Wtłoczony nie tam gdzie 
trzeba, od razu traci swo-
ją siłę. Gdybyś zapisał go 
wcześniej, nie miałbyś 
takiego problemu.

Dobry konspekt jest 
dla piszącego pracę 
tym, czym szkic  
dla malarza.
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uwaga – błędy

• Bazgranie i skreślanie – nie odczy-
tasz tego; taki konspekt okaże się 
bezużyteczny.

• Zbytnia ogólnikowość – konspekt 
typu:
– wstęp – coś o cytacie,
– rozwinięcie – Makbet i inni,
– zakończenie – podsumowanie
w ogóle nie spełnia swojej roli. 

• Nadmierne skróty – „K” może ozna-
czać zarówno Kordiana, jak i Kon-
rada.

• Konspekt jest tak obszerny, że zaj-
muje dwie strony papieru podanio-
wego. Jego szczegółowość odbiera 
Ci całą radość pisania, zmagania się 
z jakimś zadaniem. Dochodzisz do 
wniosku, że wystarczy zapełnić luki  
„łącznikami” typu: 
– teraz przejdę do…, 
– zajmijmy się problemem…, 
– następne ważne zagadnienie to… 
Realizujesz ten pomysł, ale nie jesteś 
z siebie zadowolony.

Przykładowy konspekt 

Temat wypowiedzi pisemnej:

Sarmatyzm w utworach Jana Chryzostoma Paska i Wacława Potoc-
kiego. Twórczość którego z pisarzy wydaje Ci się bliższa współcze-
snemu czytelnikowi?

Wstęp – stawiasz założenie
Twórczość obu pisarzy to przykłady kultury sarmackiej:

sarmatyzm – ideały nie były złe, ale zostały przez szlachtę wypaczone; 
w wersji Paska – sarmatyzm zniekształcony;
w wersji Potockiego – sarmatyzm idealistyczny.

Rozwinięcie
Pisarze opowiadają z różnej perspektywy

Pasek – głównie o sobie, w pierwszej osobie, nie był obiektywny; 
Potocki – zdystansowany, bardziej obiektywny.

Pasek – typowy polski szlachcic–Sarmata
wiele w życiu zwiedził, ale wszystkiego, co obce, nie lubi; 
lubi za to zabawy i sute uczty;
gorący temperament, awanturnik;
przekonany o wyższości swojego stanu;
cechuje go powierzchowna religijność.

Potocki
szydzi z pewnych cech i zachowań szlachty (utwory Zbytki polskie, 

Pospolite ruszenie);
krytykuje bezprawie i niesprawiedliwość (Nierządem Polska stoi);
potępia wady sarmackie: liberum veto, pozorną waleczność;
daje wzór do naśladowania: Chodkiewicza (Transakcja wojny cho-

cimskiej);
opowiada się za prawdziwym, niewypaczonym sarmatyzmem.

zakończenie
Który pisarz jest mi bliższy? 
Obu czyta się ciężko: archaizmy, zwroty łacińskie (Pasek).

Bardziej trafia jednak Pasek:

styl gawędziarski, tekst może wciągać;
plastyczne opisy, scenki rodzajowe.

A Potocki:
język wyszukany, podniosły;
tekst (zwłaszcza Transakcji wojny chocimskiej) wydaje się sztucz-

ny, nie przekonuje; 
poza tym wolimy czytać pamiętniki niż na przykład eposy.

Rada! 

• Konspekt może się składać ze skrótowych 
zwrotów, równoważników zdań czy też po 
prostu haseł, które potem należy rozwinąć.

• W konspekcie nie trzeba wygładzać każde-
go słówka – styl jest w gruncie rzeczy nie-
istotny. Równoważniki mogą być pomie-
szane ze zdaniami, dopuszczalne są skre-
ślenia, wszelkie czytelne dla Ciebie skró-
ty, a nawet powtórzenia.

• Jeśli masz taką możliwość, niech Twój 
konspekt będzie kolorowy: podkreślaj 
rzeczy najważniejsze, otaczaj ramką cy-
taty, stawiaj wielkie znaki zapytania przy 
pomysłach na pracę, których trafności nie 
jesteś pewien.

• Konspekt napisany drobnym pismem, o ukła-
dzie „liniowym” zniechęca do pisania. Za-
czynasz je postrzegać jako przykry obowią-
zek, nie zaś twórczą zabawę.
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Sztuka pisania

I. Konspekt
Rozprawka na temat: 

Wartości postępu i cywilizacji w świecie człowieka. 

Wstęp:

• Dyskusyjność tematu – przedstawić różne poglądy.
• Aktualność problemu w początku XXI wieku, wobec zagro-

żeń ekologicznych.
• Próba definicji: czym jest postęp i cywilizacja.
• Jak będę pisał tę pracę? Forma polemiki dwóch ugrupowań – 

zwolenni ków i krytyków postępu.  
Swoje poglądy zostawić na koniec.

Treść:

Argumenty zwolenników postępu i cywilizacji: (A)
• współczesna bliskość świata, informacja i komunikacja,
• pokonywanie przestrzeni, wymiana osiągnięć między pań-

stwami, 
• wysoki poziom medycyny – możliwość ratowania życia ludz-

kiego, 
• wysoki poziom wiedzy i możliwości kształcenia,
• wysoki poziom techniki – wygoda życia.

Argumenty krytyków mechanizacji świata: (B)
• odejście od wartości ducha i uczuć,
• materializacja świata,
• poczucie obcości między ludźmi (indywidualizacja),
• tęsknota człowieka za naukami psychotronicznymi,
• poczucie niebezpieczeństwa,
• zniszczenie przyrody – zagrożenia ekologiczne.

Uporządkować argumenty w formę polemiki: 
Al – B2
A2 – B2
A3 – B3

zakończenie 

– moje, wyważone zdanie na ten temat:

• Wizja i – jak wyglądalibyśmy bez cywilizacji i techniki?
• Wizja i1– niewolnictwo cywilizacji – obraz pejzażu fabrycz-

nego. Zaznaczyć konieczność wypośrodkowania wniosku!

Projekt powyższy jest oczywiście jedną z wielu możliwości, funk-
cjonuje tu jako schematyczny przykład notatki w brudnopisie.

III. SPRAWDZANIE

• Po pierwsze – ortografię i interpunkcję.

• Po drugie – dobór materiału literackiego. Czy jest 
dostatecznie. bogaty, nawiązuje do tematu, czy tytuły, au-
torów i postacie podałeś poprawnie?

• Po trzecie – poprawność stylistyczną. Czy żadne ze 
zdań nie brzmi podej rzanie? Czy wyrazy mają popraw-
ne formy gramatyczne? Czy obcych słów używasz pra-
widłowo?

Pamiętaj, 
że wszystko „złe” czego nie zauważysz, obniży wartość twojej 
pracy. Ponieważ trochę już siebie znasz, wiesz jakie błędy ro-
bisz najczęściej – na tę warstwę pracy zwróć uwagę szczególną.

II. PISANIE

• Wstęp bierzesz z własnego konspektu. 

• Rozwijasz lub nie – ale pamiętaj, że dalsza część musi 
się z nim wiązać, nawet jeśli miałoby to być po prostu 
stwierdzenie: 
Teraz dokonam przeglądu znanej mi literatury. 

• Jeśli masz kłopoty z rozpoczynaniem akapitów musisz wy-
ćwiczyć przekształcanie myśli i twierdzeń w pełne i powią-
zane wypowiedzi. Trzeba to zrobić, aby stworzyć cały trzon 
pracy – wnętrze pomiędzy wstępem a zakończeniem. Je-
śli czujesz, że z Twoim pismem jest kiepsko – zacznij od 
najprostszego schematu: kolejne tytuły literackie przywo-
ływane są jako przykłady i krótko omówione. 

Uwaga! Omówione, a nie streszczone! 

Podajesz i omawiasz owe utwory a potem następne i 
następne, i tak aż do zakończenia, które głosi, że po-
wyższe przykłady dobitnie potwierdzają tezę zawartą 
we wstępie pracy. 

Jeśli posiadłeś już tę umiejęt ność – możesz próbować pierwszych, 
bardziej ambitnych kombinacji.

Etapy pisania pracy
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Na pewno najważniejszy w wierszu jest podmiot liryczny. Ale utwór może też mieć 
swojego bohatera! To kto inny niż podmiot i trzeba umieć te osobistości rozróżniać.

Bohater liryczny

Trzy osoby wiersza

Osoba, do której skierowany jest utwór, 
odbiorca inwokacji, apostrof, pytań i po-
uczeń.

Głos mówiący, osoba, która się wypowia-
da, wyraża swoje uczucie lub opowiada.

Podmiot wyraźnie różni się od adresata i bo-
hatera – jest siłą wyższą, to on zwraca się 
lub opowiada. A co w sytuacji, gdy mówi 
do siebie i prezentuje autobiografię? Sam 
jest podmiotem, adresatem i bohaterem. 
Szczególnie zwariowany na swoim punk-
cie podmiot.

Ktoś, o kim opowiada podmiot. Obecny 
w utworze jako temat, bohater, ważna po-
stać, której poświęcono wiersz.

zapamiętaj

Kiedy podmiot liryczny zwraca się do bo-
hatera, wówczas „ty” i „on” liryczne to ta 
sama osoba. Wniosek: Adresat może być 
bohaterem!

podmiot liryczny – poeta, 
zbolały ojciec, sam Ko-
chanowski
adresat: Urszulka
bohater liryczny: Urszulka

podmiot liryczny – trze-
cioosobowy (możemy go 
utożsamić z poetą)

bohater liryczny – zbioro-
wy: żołnierze, powstańcy 
1944 roku

kilka przykładów

Szedł po świecie Bajdała,
Co go wiosna zagrzała –
Oprócz siebie – wiódł szkapę, oprócz szkapy – wołu,
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.
  Bolesław Leśmian Dusiołek

Znasz ten wiersz. Jak myślisz, czy ma on tylko jedne-
go bohatera lirycznego? Zwróć uwagę na tytuł.

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?
W która stronę, w którąś się krainę udała?
Czyś ty na wszytki nieba wysoko wzniesiona
I tam w liczbę aniołków małych policzona?
  Jan Kochanowski Tren X

Zwróć uwagę, że masz do czynienia z apostrofą (zwro-
tem do Urszulki), a także z nagromadzeniem pytań.

Żołnierze smukli. Twarzyczki jasne,
a noce ciemne trą się i gniotą,
lądy się łamią, sypie się złoto
i chyba pancerz ziemi za ciasny
pęka rozsadza i grzmi, i grzmi.
 Krzysztof Kamil Baczyński Z lasu

podmiot liryczny – trzecio-
osobowy narrator ballady
liryka pośrednia

bohater utworu: Bajdała

• Podmiot liryczny 
– głos mówiący w wierszu, lirycz-
ne „ja”, ktoś kto mówi, ale nie 
musi być tożsamy z poetą.

• Bohater liryczny 
– postać, którą utwór przedsta-
wia. Oprócz niej szukaj podmio-
tu. Może być zbiorowy, może też 
być adresatem.

• Inwokacja 
– zwrot do muzy, Boga, istot nad-
przyrodzonych, ważnego adresa-
ta, umieszczona na wstępie utwo-
ru epickiego. Słynna inwokacja:
Litwo! Ojczyzno moja.

• Apostrofa 
– zwrot do kogoś w utworze lite-
rackim. Jest to zwrot bezpośred-
ni do wybranego adresata, często 
uroczysty (Matko moja!).

„Ja” liryczne
Podmiot

„Ty” liryczne
Adresat

„On” liryczny
Bohater

Poezja na testach
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Nieodminne części mowy cz. 1

gramatyka

Funkcja 
modyfikowanie (czyli zmienianie) sensu wyrazu lub zdania. Dzięki partykule mówiący może 
wyrazić stosunek do wypowiadanej treści  np.: 
– chodźże, 
– Na pewno zdam.

Partykuła

Podział partykuł
 wzmacniające: no, -że, -ż pytające: czy, -li przypuszczające: -by, -byś 

Wzmacnia znaczenie zdania – użyj 
ich, gdy chcesz podkreślić swoją wy-
powiedź:

Modyfikuje zdanie – użyj jej, gdy chcesz 
o coś zapytać:

Użyj jej, gdy chcesz zaznaczyć w swojej 
wypowiedzi przypuszczenie lub koniecz-
ność spełnienia jakichś warunków:

 – Przyjdź no, 
– Chodź no do mnie! 
– Idźże szybciej! 
– Ruszże się, 
– Czyż nie mówiłam, że tak będzie?!;

– Czy wczoraj byłeś w kinie?
– Czy go lubisz? Znaszli ten kraj?

Partykuła -li jest już archaiczna, ma ona 
znaczenie współczesnej partykuły czy.

Poszłabym do kina, gdybym nie musiała 
uczyć się wiersza na pamięć.
– Posprzątałbyś pokój.

Podział partykuł
 rozkazujące: niech, oby przeczące: nie potwierdzające: tak wskazujące na stopień 

pokrewieństwa lub pewność: 

Wyrażają rozkaz lub życze-
nie – użyj ich, gdy oczekujesz 
wykonania jakiejś czynności. 

Zaprzecza treści wyrazu lub 
zdania – użyj jej, gdy chcesz 
zaprzeczyć jakieś zdanie lub 
wyraz: 

– Niech ona w końcu odda mi 
tę książkę! 

– Oby Tomek zdał egzamin! 
– Niech sobie przygotuje. 
– Oby mu to wyszło na dobre.

– Książkę pożyczę Ci nie dziś, 
ale w piątek.

– Nie pojadę w góry na ferie.
– Nie zgadzam się na wyjazd.

– Tak, to ja zbiłam wa-
zon.

chyba   
Chyba się rozpłaczę. 
na pewno 
Na pewno o tobie nie zapomnę.
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Pisownia partykuły: -że, -li

Partykuły -że, -li pisz zawsze razem.
– Idźże w końcu do domu.  
– Zróbże sobie chwilę przerwy.

Pisownia partykuł: no, czy, niechaj, niech, oby

Partykuły no, czy, niechaj, niech, oby piszemy oddzielnie: 
– Podejdź no tutaj!       
– Niech nikt się nie skarży!

Pisownia partykuły -by

Partykułę -by piszemy zawsze łącznie z:
• osobowymi formami czasowników 

zrobiłbym, poszłoby, zgarnąłby, malowałaby,
• ze spójnikami gdy, że, a,

gdyby, żeby, aby;
• z wyrazem porównawczym, 

np. jakby, niby;

• innymi partykułami 
niechby

Partykułę -by piszemy zawsze osobno z:
• nieosobowymi formami czasowników

np. uszyto by, robić by)

• czasownikami  modalnymi pełniącymi funkcję czasownika
np. trzeba by, można by, warto by.

Pisownia partykuły nie

Partykułę nie piszemy łącznie zawsze z:
•. rzeczownikami 

nieszczęście, nieporządek, nieśmiałość, nieostrożność
Uwaga! Wyrazy zakończone na -anie, -enie, -cie są także 
rzeczownikami, chociaż odczasownikowymi, dlatego party-
kułę nie piszemy z nimi łącznie, np. niepalenie, nieściąga-
nie, niemycie.

• przymiotnikami w stopniu równym (niemiły, niegłupi),

• przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym np.
niemiło, nielekko, nieładnie, niedobrze, nieprzekonująco.
• imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi 

nieumiejący, niedomyty, nieznający, nierosnący, nieodgad-
niony, nieugięty, nieukryty;

Partykułę nie piszemy rozdzielnie z:

• czasownikami w formie osobowej (nie potrafię, nie byłem), 

• formami nieosobowymi czasownika zakończonymi na -no, 
-to, np. nie umyto, nie zrobiono;

• przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (nie mil-
szy, nie najmilszy),

• bezokolicznikami, np. nie dostawać, nie śpiewać;

• przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, np. 
nie większy, nie głupszy, nie największy, nie najgłupszy, nie 
najlepszy;

 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym 
i najwyższym np. nie milej, nie najmilej, nie gorzej, 

• przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników np. 
nie bardzo,

• imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi i uprzed-
nimi np.
nie robiąc, nie śpiewając, nie dojechawszy, nie przeczytaw-
szy, nie zrozumiawszy;

• liczebnikami (nie drugi, nie piętnasty),

• wyrażeniami przyimkowymi (nie za granicą),

• zaimkami (nie taka, nie ja, nie wy, nie tamten),

• wyraźnymi przeciwstawieniami, np. 
Nie bohater, lecz tchórz. 
Nie szczęście, ale wyjątkowy pech. 
Nie ładny, ale brzydki. 
Nie bijący, ale głaszczący.

Zapamiętaj wyjątki!

– niejeden (w znaczeniu „wielu”), np. 
Niejeden uczeń nie przygotował się do lekcji.

– nieswój (w znaczeniu „niezdrów”), np. 
Tomek jest jakiś nieswój, chyba ma gorączkę.

– niewiele, niewielu, np. 
Niewiele materiału zostało nam do przerobienia.

– nieco, niecoś, np. 
Nieco narozrabiałem w autokarze.

– niejaki, np. 
Niejaki Arkadiusz K. jest poszukiwany za napad.

– niektórzy, np. 
Niektórzy lubią poezję.

– niekiedy, np.
Niekiedy mam ochotę na odrobine szaleństwa.

– niegdyś, np.
Niegdyś nie było takich huraganów. 

• czasowniki : 
– niedowidzieć ( = słabo widzieć), np. 

Wnusiu, przeczytaj mi sms, bo niedowidzę.; 

– niedomagać (= chorować), np. 
Moja babcia od dwóch miesięcy niedomaga.; 

– niedosłyszeć (= słabo słyszeć), np. 
Czy możesz powtórzyć, bo niedosłyszałam.; 

– nienawidzić, np.  
Nienawidzę uczyć się zasad ortografii.

Pisownia partykuł
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historia - tESt

Historia – TEsT 

Państwo Mieszka i
1. Przeczytaj tekst źródłowy i na jego podstawie podaj przyczynę przyjęcia chrztu przez Mieszka i.
W czeskiej krainie pojął on [MieszkoI] za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywisto-
ści taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w niemieckim wykłada się: dobra. Owa 
wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, zastanawia-
ła się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. Pracowała nad nawróceniem swego małżon-
ka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, że ten, który Go tak srogo prześladował, poka-
jał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwu, chrztem świętym zmy-
wając plamę grzechu pierworodnego.

2. Wymień 2 istotne powody, dla których Mieszko i przyjął chrzest.
a) ………………………………........................................................................................................................................……..........
b) ........................................................................................………………………………….........................................……..........

3. Połącz wydarzenia z datami.
1. Chrzest Polski,      2. Sojusz z Czechami,    3. Bitwa pod Cedynią 
a) 972 r.,                b) 966 r.,                 c) 985 r.,                       d) 965 r.

4. Wyjaśnij, co zawierał dokument Dagome iudex.
Dagome iudex – .................................................................…….....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Polska za panowania Bolesława Chrobrego
1. Rozpoznaj na rycinie pierwszego króla Polski. Podaj jego imię i daty panowania.

a)      b)     c)    d) 
odp. ………………………………….........................................…....…....

2. Z czasów panowania Bolesława Chrobrego wybierz 5 wydarzeń. Uporządkuj je chronologicznie. Podaj ich czas, miej-
sce i powód, dla którego były ważne.
a) zjazd gnieźnieński,
Data ...................................................................................................................................................................
Miejsce ..............................................................................................................................................................
Powód ................................................................................................................................................................

b) śmierć św. Wojciecha
Data ....................................................................................................................................................................
Miejsce ..............................................................................................................................................................
Powód ................................................................................................................................................................

c) koronacja na króla
Data ....................................................................................................................................................................
Miejsce ...............................................................................................................................................................
Powód ................................................................................................................................................................

d) pokój w Budziszynie
Data  ...................................................................................................................................................................
Miejsce  ..............................................................................................................................................................
Powód ................................................................................................................................................................
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e) wyprawa na Ruś
Data  ...........................................................................................................................................................
Miejsce  ......................................................................................................................................................
Powód  ........................................................................................................................................................

3. Podaj dwa synonimy wyrazu chrobry.
chrobry – .....................................................................................................................................................

Drzewo genealogiczne pierwszych Piastów
1.Uzupełnij drzewo genealogiczne pierwszych Piastów. Przy królach Polski narysuj koronę.
Mieszko I,  Mieszko II,  Bolesław Chrobry, Bezprym, Bolesław Śmiały,  Kazimierz Odnowiciel,  Władysław Herman
1079–1102,   1034–1058,   992–1025,  
ok. 960–992,  1025–1034,  1058 –1079

2. na podstawie drzewa genealogicznego z polecenia 1. podkreśl poprawną odpowiedź.
a) Dziadkiem Kazimierza Odnowiciela był:

Mieszko I           B. Bolesława Chrobry       C. Mieszko II

b) Ojcem Mieszka II był:
Mieszko I                  B. Kazimierz Odnowiciel     C. Bolesław Chrobry

c) Bratem Bezpryma był:
Bolesław Chrobry   B. Bolesław Śmiały    C. Mieszko II

d) Pradziadkiem Bolesława Śmiałego był:
Bezprym      B. Mieszko II      C. Bolesław Chrobry.

Zmienne losy monarchii pierwszych Piastów
1. Zaznacz prawda (P) lub falsz (F).

P F

a) W XI w. w Polsce 4 władców miało tytuł królewski: Bolesława Chrobry, Mieszko II, 
Kazimierz Odnowiciel, Bolesława Śmiały. 

b) Wskutek zbrojnej interwencji Niemiec i Rusi w r.1031 król Mieszko II utracił wła-
dzę na rzecz Bezpryma.

c) Po śmierci Bezpryma i Mieszka II w Polsce nastąpił nawrót pogaństwa. 
d) Dzieła odbudowy państwa polskiego podjął się wnuk Mieszka II Kazimierz Odno-

wiciel. 

2. Przyporządkuj wydarzenia kolejnym władcom:
a) przejście z obozu gregoriańskiego do cesarskiego, 
b) przekazanie we władanie Wielkopolski Zbigniewowi, 
c) przekazanie we władanie Małopolski i Śląska Bolesławowi;
d) przywrócenie jedności państwa, 
e) odtworzenie administracji państwowej i kościelnej, 
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f) przeniesienie siedziby z Gniezna do Krakowa;
g) zrzeczenie się godności królewskiej,
h) uznanie zwierzchności cesarza,
i) utrata Milska i Łużyc (Niemcy) oraz Grodów Czerwieńskich (Ruś); 
j) przystąpienie do obozu gregoriańskiego, 
k) koronacja królewska w 1076 r.,
l) skazanie na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława;

Odpowiedź

Bezprym

Kazimierz Odnowiciel

Bolesław Śmiały

Władysław Herman

3. Dokończ zdania.
książę, chrześcijaństwo, danina, sąd, podymne, stanowy, drużyna, grodowy, immunitet, prawo książęce, poradlne,

W Polsce pierwszych Piastów władzę sprawował (a)........................... przy pomocy (b).............................................................
....................... .

Dzięki przyjęciu (c)....................................... możliwe stało się utworzenie ponadplemiennej monarchii rządzonej na mocy (d)
................................................................................................ .

Państwo było zorganizowane w systemie (e)............................ . Książę wraz z dworem i drużyną podróżował po kraju, zbierał  
(f).................................. i sprawował (g).............................................

Ludność była zobowiązana do składania danin – (h)............................ lub (i)......................................................... oraz do świad-
czenia posług.

W wyniku nadawania w XII w. (j).......................................................... ustrój zaczął się zmieniać na ustrój (k)........................
.......................... .

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę
1. Uporządkuj punkty i podpunkty.

A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny.
– ……………………………….
– ………………………………..

B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego.
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................

C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w.
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................

D. Reformy Grzegorza VII
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................

E. Prośba Henryka IV o przebaczenie
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................
– ...........................................................................................................

a) próba naprawy obyczajów w Kościele,
b) próby uniezależnienia duchownych od władzy świeckiej,
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c) uznanie najwyższej władzy papieża,
d) bunt niemieckich biskupów,
e) obłożenie Henryka IV klątwą,
f) wymaganie życia w celibacie,
g) wprowadzenie prawa wyboru papieża przez kardynałów,
h) samodzielny wybór przełożonych,
i) odrodzenie się życia zakonnego,
j) zaprzestanie sprzedawania stanowisk w  Kościele,
k) kajanie się w Canossie,
l) zdjęcie klątwy przez papieża,
ł) powrót cesarza do Niemiec,
m) ponowne wystąpienie przeciwko papieżowi.

2. Wyjaśnij, na czym polegał kompromis konkordatu w Wormacji zawartego przez cesarstwo i papiestwo w 1122 r.

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

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

3. Wymień dwa skutki reform gregoriańskich.

– ......................................................................................................................................................................................................

– ...........................................................................................................................................................................................................

Wyprawy krzyżowe
1. Podaj definicję krucjaty.
krucjata – ............................................................................................................................................................................................

2. Połącz daty z wydarzeniami.
1095,   1096,   1099,   1299

a) I krucjata,     b) synod w Clermont,    
c) wyprawa ludowa,    d) wyprawa rycerska,   
e) zdobycie Akki przez muzułmanów,  f) zdobycie Jerozolimy,  
g) upadek Królestwa Jerozolimskiego,   h) apel papieża Urbana II o Odzyskanie Ziemi Świętej 

3. Uzupełnij kwestionariusz.

nazwa: Zakony rycerskie

Cel tworzenia: 
– ……………………………………………………..
– ……………………………………………………. 

najważniejsze zakony rycerskie: 
– ……………………………………………………..
– ……………………………………………………. 
– ……………………………………………………..

Zadania rycerzy: 
– ……………………………………………………..
– ……………………………………………………. 
– ……………………………………………………..

Świat średniowiecznego rycerstwa
1. Przeczytaj tekst i wykonaj związane z nim polecenia.

Styl walki rycerstwa średniowiecznego
 O chwale rycerza decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak walczył. Walka mogła dla niego bez jego ujmy kończyć się klę-
ską i śmiercią, tak jak rzecz się miała z Rolandem. Śmierć na polu walki była nawet dobrym zakończeniem jego biografii, bo 
trudno było dopuścić do życia w starczym niedołęstwie. Fair play obowiązujący w walce dyktowany był […] przez szacunek 
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dla przeciwnika, dumę, postawę zabawową, lęk przed odwzajemnieniem i wreszcie humanitaryzm. Szacunek dla przeciwnika, 
duma i względy zabawowe prowadziły do ubiegania się w walce o równe szanse. Jeśli rycerz, z którym się walczyło, spadł z 
konia (a w zbroi nie mógł podnieść się o własnych siłach) ten, kto go strącił, sam także zsiadał z konia, żeby wyrównać szan-
se. „Nie zabiję nigdy rycerza, który spadł z konia” – woła Lancelot. – „Boże, broń przed taką niesławą”.[…]
 Zabijanie wroga nieuzbrojonego okrywało rycerza hańbą. Lancelot, rycerz bez skazy, nie mógł sobie darować tego, że w za-
męcie bitwy zabił dwóch nieuzbrojonych rycerzy, w czym się zorientował dopiero później. Przewidywał on, że będzie ten czyn 
wyrzucać sobie aż do śmierci i zapowiadał pieszą pielgrzymkę, w zgrzebnej tylko koszuli, dla odpokutowania.
 Nie wolno było zabijać wroga, godząc w niego z tyłu. Potwierdza to Maćko z Bogdańca, mówiąc: „Gdybym na ten przykład 
w bitwie na niego natarł, a nie zawołał, by się obrócił, już ci bym hańbę na się ściągnął”. […]
 Rycerzowi w zbroi nie wolno było się cofać. To powodowało – jak pisze Huizinga – że jadąc na rekonesans, zbroi kłaść nie 
mógł. Nic, co mogło być poczytane za tchórzostwo, nie było dopuszczalne. Roland nie chciał dąć w róg dla przywołania po-
mocy, żeby nie pomyślano, że się boi. Nic to, że odmowa pociągnęła za sobą śmierć jego przyjaciela i wyrżnięcie jego wojow-
ników. Ten brak względów na innych nie razi najwyraźniej niebios, skoro archanioł Gabriel osobiście zlatuje z nieba po duszę 
bohatera.
(M.Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany w: M. Kamiński, G. Pańko, R Śniegocki Historia, Średniowiecze)

A. Wypisz rycerzy przywołanych we fragmencie, podaj tytuły utworów, których są bohaterami. Zapisz, czy to posta-
cie historyczne, czy fikcyjne.

B. na podstawie tekstu wymień 3 zasady fair play obowiązujące rycerza podczas walki.
C. Podaj przywołane w tekście 2 reguły kodeksu rycerskiego niewymienione w poleceniu 2.

odp. 1 ..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

2. na podstawie poniższego tekstu sporządź kodeks rycerski.
Powinności rycerskie
Pan […] kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył owemu giermkowi[…], co to jest rycerz: „Każdy, kto chce być 
żołnierzem, musi być wielkodusznym, wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym […] Zanim jednakże uczynisz 
ślubowanie swego stanu, usłyszysz z należną rozwagą zasady reguły. Taka zaś jest reguła stanu rycerskiego: przede wszyst-
kim słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki pańskiej; odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej, 
święty Kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników; wdowy i sieroty wspierać w ich potrzebie; uni-
kać wojen niesprawiedliwych; nie napierać niesłusznego żołdu; stoczyć pojedynek w obronie każdego niewinnego; uczęsz-
czać na turnieje tylko dla ćwiczeń rycerskich; cesarzowi rzymskiemu oraz jego patrycjuszowi z czcią okazywać posłuszeń-
stwo w sprawach świeckich […], dóbr feudalnych królewskich lub cesarskich wcale nie sprzedawać i żyć nienagannie wo-
bec Boga i ludzi na tym świecie. Jeżeli będziesz zaś przestrzegać tych zasad rycerskiej reguły […], osiągniesz doczesną cześć 
na ziemi, a po tym życiu spokój wieczysty w niebiesiech.
Rozkwit średniowiecznego porządku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, z. 19 w: M. Kamiński, G. Pańko, R. Śniegoc-
ki Historia, Średniowiecze

odp. ................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Odpowiedzi

Państwo Mieszka i

odp.  1 Mieszko przyjął chrzest dzięki namowom i modlitwom 
swej żony Dobrawy.
odp. 2 
– konflikt z Wieletami,
– zagrożenie ze strony Marchii Wschodniej.
odp. 3 1. – b,       2. – d,       3. – a      

odp. 4
Dagome iudex – dokument, w którym Mieszko I oddaje pań-
stwo polskie pod opiekę papieża (990 r.); znajdują się tam na-
zwy polskie, takie jak Kraków, Odra.

Polska za panowania Bolesława Chrobrego
odp. 1  Rycina c) – Bolesława Chrobry – 992-1025
odp. 2
b) Śmierć św.Wojciecha
Data – 997r.
Miejsce – Prusy
Powód – Pochowanie biskupa w Gnieźnie, kanonizacja, uzna-
nie św.Wojciecha za patrona Polski. 

a) Zjazd gnieźnieński
Data – 1000 r.
Miejsce – Gniezno
Powód – Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Woj-
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ciecha, ogłoszenie decyzji papieża o utworzeniu arcybiskup-
stwa, wzmocnienie niezależności państwa polskiego, zgoda 
cesarza na otrzymanie przez Bolesława Chrobrego godno-
ści królewskiej.

d) Pokój w Budziszynie
Data – 1018r.
Miejsce – Budziszyn
Powód – Obrona niezależności i suwerenności państwa pol-
skiego, zatrzymanie Łużyc i Milska

e) Wyprawa na Ruś
Data – 1018 r.
Miejsce – Księstwo Kijowskie
Powód – Zdobycie i złupienie Kijowa, przyłączenie do Polski 
Grodów Czerwieńskich.

c) Koronacja na króla
Data – 1025 r.
Miejsce – Gniezno
Powód – Wzmocnienie niezależności państwa polskiego od 
cesarstwa, zwiększenie autorytetu władcy wobec członków 
dynastii Piastów i poddanych.
odp. 3   chrobry – dzielny, waleczny.

Drzewo genealogiczne pierwszych Piastów

odp. 1

Mieszko I – ok. 960–992

 Bolesław Chrobry – 992–1025

 Mieszko II – 1025–1034

 Bolesław Śmiały – 1058–1079

Kazimierz Odnowiciel – 1034–1058

Bezprym

Władysław Herman 1079–1102

odp. 2   
a) – B.      b) – C.      c) – C.      d) – C.

Zmienne losy monarchii pierwszych Piastów
odp. 
1 a) – F,      b) – P,      c) – P,      d) – F
odp. 2 
  Bezprym   – g), h), i)
  Kazimierz Odnowiciel – d), e), f) 
  Bolesław Śmiały  – j), k), l)
  Władysław Herman  – a), b), c)
odp. 3 
a) książę, b) drużyna, c) chrześcijaństwo, d) prawo książęce, 
e) grodowy, f) danina, g) sąd, h) podymne, i) poradlne, j) im-
munitet, k) stanowy

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę
odp. 1 
A. – h), i), B. – f), j),  C. – g), a), b),
D. – c), d), e), E. – k), l), ł), m).
odp. 2 
Kompromis polegał na tym, że ani cesarstwo, ani papiestwo 
nie zdobyło władzy politycznej nad chrześcijaństwem, za to 

cesarz zrzekł się prawa do mianowania dostojników kościel-
nych, a zachował prawo do nadawania wybranym kanonicz-
nie biskupom i opatom majątków ziemskich.

Wyprawy krzyżowe
odp. 1 
krucjata – wyprawa krzyżowa; zbrojna kampania wymierzo-
na przeciwko muzułmanom w celu odzyskania Ziemi Świę-
tej; uświęcona przez papiestwo; trwała od końca w. XI do II 
poł. w. XIII.
odp. 2  
  1095 – b), h),   1096 – a), c), 
  1099 – d), f),   1299 – e), g).
odp. 3 
nazwa: Zakony rycerskie
Cel tworzenia: 
– zapewnienie bezpieczeństwa chrześcijanom osiedlającym 

się na Bliskim Wschodzie, 
– zapewnienie bezpieczeństwa chrześcijanom przybywającym 

z pielgrzymkami do Ziemi Świętej
najważniejsze zakony rycerskie:
– templariusze, 
– joannici, 
– Krzyżacy
Zadania rycerzy: 
– konwojowanie pielgrzymów, 
– otaczanie opieką ludności cywilnej,
– prowadzenie szpitali.

Świat średniowiecznego rycerstwa

odp. 1 

A.
• Roland – bohater Pieśni o Rolandzie, postać historyczna;
• Lancelot – bohater Opowieści Okrągłego Stołu, postać 

fikcyjna,
• Maćko z Bogdańca – bohater Krzyżaków Henryka Sienkie-

wicza, postać fikcyjna.
B.
• rycerz, który strącił przeciwnika z konia, sam także musiał 

zsiąść, żeby wyrównać szanse,
• nie można było zabić nieuzbrojonego wroga,
• nie można było zabijać wroga, godząc w niego z tyłu,
C.
• rycerzowi w zbroi nie wolno było się cofać,
• niedopuszczalne było tchórzostwo.
odp. 2   
Kodeks rycerski
• Codziennie uczestniczyć we mszy św.
• Walczyć w obronie wiary katolickiej.
• Walczyć w obronie Kościoła.
• Wspierać wdowy i sieroty.
• Unikać niepotrzebnego rozlewu krwi.
• Nie upominać się o podwyżkę żołdu.
• Bronić niewinnych.
• Brać udział w turniejach tylko w celu rozwijania umiejętności.
• Być wiernym władcy.
• Nie sprzedawać dóbr feudalnych.
• Żyć nienagannie wobec Boga i ludzi.
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Matematyka

zadania:
1 . 
Jajko zawiera 58% białka, 32% żółtka, a reszta to skorupka. Ob-
licz, jaką częścią jajka jest skorupka?
Rozwiązanie:
jajko stanowi 100%, a więc skorupka stanowi:
100% - (58% + 32%) = 100% - 90% = 10% jajka. A jaka to część 
jaja? Zamieniamy 10% na ułamek, czyli:
Odp.: Skorupka stanowi 0,1 część jajka.
2. 
Co to znaczy, że 100% uczniów klasy II otrzymało promocję do 
klasy następnej?
Odp.: To znaczy, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję.

Najczęściej występują trzy typy zadań 
z zastosowaniem procentów

i   obliczanie procentu danej liczby.
ii  obliczanie liczby z danego jej procentu.
iii obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga.

I. Obliczanie procentu danej liczby

Zadanie: 
Klasa VI liczy 40 uczniów. 55% wszystkich uczniów stanowią 
dziewczęta. Ile jest dziewcząt?
Dane:     

• liczba wszystkich uczniów – 40
• procent jaki stanowią dziewczęta – 55%

Szukana 
• liczba dziewcząt (czyli wartość tego procentu).

Rozwiązanie: 

Odp.: Klasa VI liczy 22 dziewczęta.

Zapamiętaj!  
Aby obliczyć procent danej liczby, należy zamienić go najpierw 
na ułamek, a potem pomnożyć ten ułamek przez daną liczbę.

II. Obliczanie wielkości z danego jej 
procentu
Zadanie: 
W klasie VI są 22 dziewczęta, co stanowi 55% wszystkich 
uczniów. Ilu uczniów jest w klasie VI?
Dane:    

• ilość dziewcząt – 22 (wartość procentu)
• procent, który stanowią dziewczęta – 55%

Szukana – liczba uczniów klasy VI.

Rozwiązanie:      

Odp.: Klasa VI liczy 40 uczniów.

Procenty i diagramy procentowe
Słowo procent oznacza setną część danej wielkości. Słowo to po-
chodzi z języka łacińskiego i znaczy „od stu” lub „za sto”.  Pro-
cent oznaczamy następującym znakiem: %.

Ułamki zamieniamy na procenty wykonując mnożenie przez 
100, np.:

Procenty zamieniamy na ułamki wykonując dzielenie przez 
100, np.:
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Można to zadanie rozwiązać inaczej, przy pomocy równania.
Przez x oznaczmy szukaną liczbę uczniów klasy VI, wtedy

Odp.: Klasa VI liczy 40 uczniów.

Zapamiętaj!
Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu należy wartość 
procentu podzielić przez ten procent zamieniony na ułamek.

III. Obliczanie jakim procentem jednej 
liczby jest druga

Zadanie
W klasie VI jest 40 uczniów, w tym 22 dziewczynki. Jaki procent 
wszystkich uczniów stanowią dziewczęta?
Dane:     

• ilość wszystkich uczniów – 40
• ilość dziewcząt – 22 (wartość procentu)

Szukane 
• jaki to procent?

Rozwiązanie:

Odp.: Dziewczęta stanowią 55% wszystkich uczniów.

Zapamiętaj!
Aby obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga nale-
ży wykonać dzielenie jednej liczby przez drugą i ten ułamek 
zamienić na procent mnożąc go przez 100.

Zadanie 
Cena 1 kg pewnego towaru wynosiła 16 zł. Towar ten podrożał 
o 7,5%. Jaka jest nowa cena?
Rozwiązanie:

1) Obliczam o ile zł podrożał towar.  

7,5% z 16 =  zł
2) Jaka jest nowa cena?   16 + 1,2 = 17,2 (zł)

Zadanie
Przy przemiale zboża rozkurz* stanowi 3%, a otręby 15% cię-
żaru zboża. Reszta to mąka. Ile zboża trzeba zemleć aby otrzy-
mać 2,4 tony mąki.
* rozkurz - ubytek jakiegoś surowca powstały na skutek rozpylania się go w 
procesie przerabiania, przesypywania itp.

Rozwiązanie:
1) Obliczam jaki procent ziarna stanowi mąka
100% – (3% + 15%) = 100% – 18% = 82%
2) Wiedząc, że 82% stanowi 2,4t obliczam ilość zboża

Odp.: Należy zemleć 2,9 t zboża.

Zadanie
Obszar dorzecza Wisły wynosi 168646 km2, a powierzchnia 

Polski liczy 312677 km2. Jaki procent powierzchni Polski sta-
nowi dorzecze? 

Rozwiązanie:

Odp.: Dorzecze Wisły stanowi 53,9% obszaru Polski.

Zadanie
Budynek gospodarczy zajmuje 5% powierzchni placu szkolne-
go, ogród – 35%, boisko – 4/9 . Pozostałe 840 m2 zajmuje budy-
nek szkolny. Jaka jest powierzchnia całego placu?

Rozwiązanie:
1) Obliczam jaki ułamek całego placu zajmuje budynek szkolny

2) Obliczam powierzchnię całego placu

                     m
2

3) Odp. Plac szkolny ma 5400 m2 powierzchni.

diagramy procentowe
 
Bardzo ważną umiejętnością związaną z procentami jest budo-
wanie diagramów procentowych. Mogą to być diagramy kwa-
dratowe, prostokątne lub kołowe – w zależności od kształtu ry-
sowanej figury.
Powtórzmy kreślenie diagramów w oparciu o następujące zadanie:
W pewnej klasie VI, liczącej 36 osób, uzyskano następujące oce-
ny z matematyki w klasyfikacji półrocznej:
2 oceny - bdb,
9 ocen  -  db,
18 ocen - dst
3 oceny - mrn
4 oceny - ndst.
Nakreśl diagram procentowy wyników tej klasyfikacji.

Rozwiązanie:

I. Diagram kwadratowy
Kreślimy kwadrat o boku 10 jednostek, którego pole równe jest 
100 jednostek kwadratowych (j2). 1 j2 oznacza 1%.
Policzmy, jaki procent stanowią poszczególne oceny:

(sprawdzamy: 5,6% + 25 % + 50% + 8,3% + 11,1% = 100%   - 
czyli nie ma pomyłki w obliczeniach).
• Oceny bdb zajmują zatem 5,6 kratki w diagramie
• Oceny  db zajmują zatem  25  kratek w diagramie
• Oceny dst zajmują zatem  50  kratek w diagramie
• Oceny mrn zajmują zatem 8,3 kratki w diagramie
• Oceny ndst zajmują zatem 11,1 kratki w diagramie.
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II.  Diagram prostokątny
Kreślimy prostokąt, którego pole wynosi 100 j2. Jego wymiary 
to najczęściej: 20 j x 5 j lub 25 j x 4 j.

Obliczenia przenoszę z poprzedniego diagramu:

5,6% czyli 5,6 kratki  - oceny bdb
25% czyli 25 kratek   - oceny db
50% czyli 50 kratek   - oceny dst
8,3% czyli 8,3 kratki  - oceny mrn
11,1% czyli 11,1 kratki  - oceny ndst.

25%8,3%
5,6%

50%

III. Diagram kołowy
W diagramie kołowym występuje dodatkowa trudność polegają-
ca na wyliczeniu wielkości kątów środkowych odpowiadających 
poszczególnym obliczeniom procentowym.
Całemu kołu – czyli kątowi pełnemu (360o) odpowiada 100%.
Jednemu procentowi odpowiada kąt środkowy o mierze  

Zadanie
Posługując się podaną tabelką sporządzić diagramy: kwadrato-
wy, prostokątny i kołowy przedstawiający procentowy podział 
powierzchni lądów naszego globu na części Ziemi.

Części świata        Pole powierzchni w milionach km2
Europa                         10,3
Azja                             44,3
Afryka                         30,3
Ameryka                     42,1
Australia I Oceania       8,6
Antarktyda                  14,1

1) Obliczam pole powierzchni wszystkich lądów:
1,03 + 44,3 + 30,3 + 42,1 + 8,6 + 14,1 = 149,7
2) Obliczam, jaki procent stanowi każdy ląd w porównaniu do 
całości

3) Obliczam wielkości kątów środkowych odpowiadające po-
szczególnym procentom:
Europa        6,9 · 3,6° = 24,8°        
Azja           29,6 · 3,6° = 106,6°    
Afryka        20,3 · 3,6° = 73°                     
Ameryka    28,1 · 3,6° = 101,2°           
Australia      5,7 · 3,6° = 20,5°   
Antarktyda   9,4 · 3,6° = 33,9°   

4) Korzystam z powyższych obliczeń i kreślę diagramy:

kwadratowy

prostokątny

kołowy

Procenty mają szerokie zastosowanie w życiu codziennym np. w 
bankowości. £atwo można obliczyć, który bank oferuje korzyst-
niejsze warunki i tam ulokować swoje oszczędności.
 
Zadanie 
Oblicz, ile dostaniesz odsetek (przyrost kapitału) od kwoty 2560,- 
zł złożonego na 19% w stosunku rocznym.
19% ∙ 2560 = 486,4 zł czyli po 1 roku oszczędzania masz w ban-
ku kwotę 2560 + 486,4 = 3046,4 zł.

Zadanie 
Do wyrobów jubilerskich używa się stopu srebra lub złota z in-
nymi metalami, najczęściej z miedzią. Stosunek wagi czystego 
kruszcu w odniesieniu do wagi całego stopu – nazywa się pró-
bą stopu.
Oblicz próbę stopu, w którym jest 3,75 g złota i 1,25 g miedzi.
Dane:

waga złota – 3,75 g
waga stopu – 3,75 + 1,25 = 5 g

Szukana – próba stopu = 0, 750

Uwaga: próbę stopu podaje się z dokładnością do 0,001.
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greeting – poWitanie
Każdą rozmowę zaczynamy zazwyczaj od przywitania. Oto naj-
częściej stosowane powitalne zwroty grzecznościowe.
• Good morning. – tak mówimy do południa;
• Good aftemoon. – możemy powiedzieć do wieczora, tj. oko-

ło godziny 17-18;
• Good evening. – stosujemy do godziny 22-23.

Wszystkie te wyrażenia – znaczące tyle, co nasze „Dzień dobry”  
i „Dobry wieczór” – są niejako neutralne, ani specjalnie grzecz-
ne, ani też oryginalne. Ot, potoczne formułki rzucane z przy-
zwyczajenia. W codziennych kontaktach co leniwsi skracają so-
bie powyższe zwroty do:
• Morning. 
• Aftemoon. 
• Evening. – czyli słyszane czasem na polskiej ulicy „Dobry”.

O wiele „sztywniejsza” formułka, używana zwłaszcza przy zwra-
caniu się do osób starszych i godnych szacunku, to:
• How do you do? – Jak się Pan/Pani miewa?
Ale – uwaga! Nie odpowiadamy dokładnym opisem wszystkich 
bólów w kościach, kłopotów szkolnych i udręk sercowych, lecz 
odwzajemniamy się tymże How do you do? Podobnie na mniej 
oficjalne:
• How are you? – Jak się masz?
odpowiemy właśnie How are you? albo: And you? 

Możliwe warianty tegoż pseudopytania to:
• How are you doing?
• How are you keeping?
• How are you getting on?
• How is life?
• How are things? 
• What`s the news?
Czyli: 
Co słychać? Jak leci? Co tam u ciebie? Jak żyjesz?

– Hallo Peter. I haven`t seen you for ages. How are you?
– Cześć Piotr. Nie widziałem ciebie całe wieki. Co u ciebie?
– When did we last meet?
– Kiedy się ostatnio widzieliśmy?
– How time flys! What the news?
– Jak ten czas leci. Co słychać?

– You haven`t changed at all through all these years.
– Nic się nie zmieniłeś przez te lata.

– Hallo Mary. What a surprise. 
– Cześć Mary. Co za niespodzianka.

– It`s good to see you John. What are you doing these days? 
– Co ostatnio porabasz?

Zagadnięci w ten sposób natychmiast wykrzykniemy z entuzja-
zmem:
• 1’m well, thank you! 
• Fine.
• Fine, thanks. And you?
• I`m all right, thank you. – W porządku, dzięki.
• Great, thanks! 
• Couldn’t be better! 
– Świetnie, bosko, doskonale! itd.

Gdy brak nam siły witalnej na podobny wybuch energii, może-
my rzec nieco zgaszonym tonem:
• Fine, thanks. 
• Not so bad. 
• Fairly well. 
• Quite all right. 
– Całkiem nieźle. Tak sobie. Może być. Da się wytrzymać.

Kiedy natomiast jutro klasówka z matmy i fizyki, a dziewczyna 
właśnie zaczęła chodzić z innym, możemy już tylko wystękać: 

• Not too well, l’m afraid. 
– Cóż, chyba nie najlepiej. 

Najmniej formalne powitania używane przez młodzież, to coś w 
rodzaju polskiego Cześć!:

• Hi! 
• Hello!

Do czego zawsze możemy dodać uprzejmie:
• Nice to see you (again)! 
– Miło (znów) cię zobaczyć.

Introduction
Tak więc pierwszy punkt programu – powitanie – mamy już za 
sobą. Jeśli przywitaliśmy się z osobą, którą widzimy pierwszy 
raz w życiu na oczy, dobrze będzie również przedstawić się. Naj-
lepiej, gdy przedstawia nas sobie wspólny przyjaciel. Może wte-
dy powiedzieć:
• Let me introduce you to Mark. 
– Pozwól, że przedstawię cię Markowi.

• Let me introduce Ann to you. 
– Pozwól przedstawić sobie Anię.

• 1’d like you to meet Kate. 
– Chciałbym, byś poznał się z Kasią.

• This is my friend, Eve. 
– To moja znajoma, Ewa.
• Have you ever met John? 
– Czy poznałeś się z Jankiem? 

• I don’t think you know Joan. 
– Wydaje mi się, że nie znacie się z Joasią.

how to have an intelligent conversation?
zwroty przydatne przy konwersacji
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Gorzej, jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby dokonać wza-
jemnej prezentacji. Musimy wtedy samemu przełamywać lody, 
zaczynając:

• May I introduce myself? 
– Czy mogę się przedstawić? 

• Let me introduce myself. 
– Proszę pozwolić, że się przedstawię. 

A dalej już łatwo:

• My name is Marek Nowak. What’s yours? 
– Nazywam się Marek Nowak. A ty?

Jako człowiek nieco podstępny możemy też udać, że owego nie-
znajomego już skądinąd znamy i zawołać: 

– Oh, you are Peter Wilson, I believe! 
– A, to ty jesteś Piotr Wilson, coś mi się zdaje!

– Haven`t we met before?

– Say, haven’t we met already? 
– Powiedz, czy myśmy się już nie spotkali?

Wtedy mamy duże szanse na to, że osoba połechtana swoją (jak-
że nieprawdziwą) popularnością zadrze nos i powie:

– No, 1’m Joe Kovalsky. 
– Nie, jestem Jacek Kowalski. 

I kłopot z głowy, możemy walić śmiało:

– And my name is... 
– A ja się nazywam...

Podczas konwersacji istotnym problemem jest kwestia odpowied-
niego zwracania się do współrozmówców. Należy pamiętać, kogo 
uraczyć tytułem książęcym, kogo – zaledwie hrabiowskim... A na 
serio – nie zwrócimy się przecież zbyt poufale do osoby o wiele 
od nas starszej, szacownej i poważanej; z drugiej strony nie bę-
dziemy sobie bądź co bądź „panować” z rówieśnicami czy – nie 
daj Boże – ze smarkaczami. Do kogo więc jak i z czym?
Anglosasi często posługują się nazwiskami jako niezawodnym 
sposobem identyfikacji osoby, o której właśnie mówią, czy też 
do której się zwracają. Dlatego tak ważne jest przedstawianie się 
sobie na początku rozmowy. Jeśli nie zapamięta się, czy wręcz 
nie usłyszy rzuconego półgębkiem nazwiska – cóż, pech. Moż-
na tylko ze skruchą dopytać: 

– What did you say your name was? 
– Jak pan powiedział, jak pan się nazywa?

Teraz spokojnie już będziemy mówić:
– Mr. Smith, how do you Iike this painting? 
– Panie Smith, jak się panu podoba ten obraz?

– Mrs. Johnson, would you care for a sandwich? 
– Pani Janowska, może kanapeczkę?

– Miss Black, aren’t you tired? 
– Panno Black, czy nie jest pani zmęczona?

– Is this your first visit in England?
– Czy to pana pierwsz wizyta w Anglii?

– When did you arrive in London?
– Kiedy przyjechał pan do Londynu?

– How long are you here for? 
– Na jak długo pan tu przyjechał. 

W języku angielskim pozostał jeszcze utrwalony podział kobiet-
rozmówczyń na  panie (czyli kobiety zamężne) i panny (wolne-
go stanu, w tym nieletnie dziewczęta). Ponieważ nie istnieje po-
dobne rozróżnianie męskich interlokutorów, podział na “Mrs” i 
°Miss” wiele osób (nie tylko wojujących feministek) uważa za 
dyskryminujący. Dlatego od lat już stosuje się formę wspólną 
dla mężatek i panien:

– Ms. Brown, could you pass me the salt? 
– Pani Brown, czy może pani podać sól?

Ta nowa forma (wymawiana (miz)) jest niekontrowersyjna i o 
wiele wygodniejsza w użyciu niż dwie tradycyjne. W końcu skąd 
mielibyśmy wiedzieć, czy nowo poznana osoba wstąpiła już w 
związek małżeński, czy nie?! Pewnym wyjątkiem jest zwycza-
jowe stosowanie słowa Miss (ewentualnie Mrs.), z dodaniem od-
powiedniego nazwiska, przez uczniów zwracających się do swo-
jej nauczycielki (takie polskie „Proszę pani”). 0 wiele grzecz-
niejsze, niosące ze sobą większy ładunek szacunku i wyrażające 
wyraźniej różnicę wieku i prestiżu są następujące dwa zwroty;

– Sir, shall 1 bring you a chair? 
– Czy mam panu przynieść krzesło?

– How could I help you, Madam? 
– Czym mogę pani służyć?

Słowami „Sir” i „Madam” zwracamy się przede wszystkim do 
osób mocno starszych, posuniętych w latach. Jednak nie tylko. 
• Sir powie sprzedawca, kelner, urzędnik w stosunku do każdego 

klienta (każdemu z nich przecież należy się szacunek), 
• Madam – wobec każdej klientki (w granicach rozsądku, rzecz 

jasna, a więc nie do pięcioletniej dziewczynki, która przyszła 
nabyć lizaka – wówczas uprzejmy sprzedawca powie może: 
Yes, young lady?). 

• Sir – to zwrot, którym posługują się młodzi ludzie zwracając 
się do nauczyciela. 

• Sir to także uprzejma forma zagadnięcia nieznajomego prze-
chodnia, którego chcemy spytać o godzinę czy prosić o wska-
zanie drogi.

Typowo polskim błędem jest „kalkowanie” z naszego ojczystego 
języka wyrażeń w rodzaju „pan Janek” czy „pani Zosia”. W an-
gielskim po słowie Mr./Mrs./Miss/Ms. musi znaleźć się nazwi-
sko wymienianej osoby, które może dodatkowo zostać poprze-
dzone imieniem. Natomiast nigdy nie będzie to samo imię. Moż-
na więc powiedzieć:

– This is Mr. Black and that is Miss Kate Baker. 
– To pan Black, a tam stoi panna Kate Baker.

ale nigdy nic w rodzaju „Mr. Tom” czy „Mrs. Ann”. Można na-
tomiast – to szczególny przypadek – powiedzieć coś, jak “Sir 
William” – znaczy to, że ów Wilhelm posiada tytuł rycerza czy 
baroneta.
Skoro już jesteśmy przy arystokracji, spróbujmy zapamiętać kil-
ka podstawowych tytulów, jakimi zwracać się należy do głów ko-
ronowanych i błękitnokrwistych.
• your Majesty – powiemy na audrengi u królowej aykróla, 
• Your Highness – w rozmowie z księciem,
• Your Lordship – do lorda czy milorda,
• Your Honour – do sędziego w sądzie.

Oprócz zwrotów jak pan i pani, automatycznie dodawanych do 
nazwiska rozmówcy przez dobrze wychowane osoby, istnieje sze-
reg tytułów wywodzących się najczęściej z profesji danej osoby.
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– Doctor Bacon, how do you do? 
– Jak się pan miewa, doktorze Bekon? 
Słowo „doktor” nie musi oznaczać lekarza medycyny, gdyż w 
Anglii (podobnie jak w Polsce) jest to wyższy stopień naukowy, 
możemy więc rozmawiać z doktorem filozofii (Doctor of Philo-
sophy) czy doktorem nauk ścisłych (Doctor of Science). Jednak 
tylko w pierwszym przypadku, jeżeli dyskutujemy (np. o prze-
wadze operacji usuwania migdałków nad analogicznym proce-
sem pozbawiania pacjenta wyrostka robaczkowego) z prawdzi-
wym lekarzem – doktorem medycyny, możemy pozwolić sobie 
na skrócenie tytułu do samego Doctor. W pozostałych przypad-
kach musimy pamiętać o nazwisku (jak Doctor Bacon).

– Professor Adams, it’s a pleasure to meet you. 
– Profesorze Adamski, jak miło spotkać pana. 

Tu już istnieje dowolność – albo wymieniamy nazwisko profe-
sora, albo mówimy mu wprost – profesorze. Professor (ten zwrot 
jest bardziej formalny).

Z lub bez nazwiska możemy stosować zwroty „militarne”, jak:

– General Taylor, I am a true pacyfst.
–  Generale Taylor, jestem prawdziwym pacyfistą.

– Colonel Grant! How are you? 
– Pułkownik Grant! Jakże się pan miewa!

– Captain! 
– Kapitanie! itd, itp.

I kilka zawodów o mniejszym może prestiżu, ale w pewnych sy-
tuacjach niezastąpionych:

• Waiter! – Kelner!
• Officer! – Panie policjancie!
• Conductor! – Panie konduktorze!
• Driver! – Panie kierowco!
• Porter! – Bagażowy!
• Guard! – Straże! 

Inaczej niż do pojedynczej osoby zwrócimy się do większego gro-
na, na przykład rozpoczynając uroczystą przemowę:

– Ladies and Gentlemen! 
– Panie i panowie!

– My dear Iriends! 
– Najdrożsi przyjaciele!

– Comrades! 
– Towarzysze! 
 
Kiedy opanujesz wreszcie powyższe skomplikowane zasady gry 
towarzyskiej, przyjdzie czas, by przyswoić sobie jeszcze jedną, 
a mianowicie tą, że najwygodniej będzie przejść z tyloma znajo-
mymi na ty. Znikają wówczas kłopoty z przypominaniem sobie 
nazwisk, tytułów, rangi odznaczeń, a jedyne, o czym trzeba pa-
miętać, to że nowa przyjaciółka ma na imię Aldona, a nie Agata.

Uff, najgorsze już za nami. Wiemy, jak się kto nazywa, kim jest, co 
robi i jak się doń zwracać. Teraz będzie już z górki, dalej rozmo-
wa sama się rozwinie. Jest przecież tyle fascynujących tematów 
do naszej small talk – niezobowiązującej pogawędki. Na przykład: 

• pogoda 
Oh, yes, it’s been so hot for the last few days, but there are also 
some clouds in the sky and there’s the nice breeze as well, so I 
believe the summer will be simply beautiful...; 

• szkoła 
I hate maths, do you hate maths?

• przyjaciele 
Have you seen Peter’s new girlfriend? I mean, she’s so ugly and 
has freckles all over her face and has funny red hair and is so 
stupid, believe me, so stupid... 

• nauczyciele i rodzice 
My teachers are idiots... itd, itp. 

Istotnie, tematów od groma, ale jak zagaić? Jak zacząć poga-
duszki – open up a subject – by nie wyjść na durnia, który mówi 
tylko o sobie, albo dla odmiany wyłącznie o reklamach szampo-
nów dla kotów? Oto najprostsza metoda. Po pierwsze – eleganc-
ko wtrącamy się do cudzej rozmowy:

– Don’t I disturb you?
– Don’t I interrupt? – Czy nie przeszkadzam? – pytamy niewinnym 
głosem, z angielskim uśmiechem na słodkiej buzi, wiedząc do-
skonale, że tak. Prawdopodobnie jednak grzeczni rozmówcy wy-
szepczą fałszywie „No”. Możemy też zagadnąć potencjalną ofiarę:
– I’d Iike to talk to you for a while. 
– Chciałbym z panią/panem przez chwilę porozmawiać.

– There is something I`d like to ask you about.
– Chciałbym cię o coś zapytać.

– I`d like to talk to you about something.
– There is something I`d like to talk to you about.
– Jest coś, o czym chciałbym z tobą porozmawiać.

– Are you very busy or can you spare me a minute? 
– Czy jest pan l pani bardzo zajęty/a czy też może mi pan/i po-
święcić minutkę? 

I have an interesting piece of news to tel you.
I have something interesting to tell you. 
– Mam ci coś ciekawego do powiedzenia.

Gdy brak odpowiedzi jednoznacznie odmownej, przystępujemy 
do dzieła i zaczynamy rozprawiać jak najęci:

– This isn`t your first visit to England, isn`t it?
– To nie jest pana pierwsza wizyta w Anblii, prawda?
– As a matter of fact it is.
– Właściwie, to pierwsza.
– Really? Your English is very good.
– Naprawdę? Pański angielski jest bardzo dobry.

– Have you your family with you here now?
– Jest pan tutaj z rodziną?

– How do you find life in England?
– Jak postrzega pan życie w Anglii?

– I’d like to tell you that 1’ve bought a new car... again. 
– Chciałbym wam opowiedzieć, że kupiłem sobie nowiutki sa-
mochód... znowu.

– I’d Iike you to know that it’s a new model of Toyota. 
– I chciałbym, byście byli świadomi, że to nowy model Toyoty.

– Do you know that this is one of the most expensive cars? 
– Czy wiecie, że to jeden z najdroższych samochodów?

– Have you heard that.. 
– Czy słyszeliście, że... 

–  What do you think of ... (the exhibition)?
– Co sądzi pan o... (wystawie)?
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CZAS Present Perfect
(teraźniejszy uprzedni)

Zdania twierdzące Pytania Zdania przeczące

1 os. lp. 
2 os. lp.  
3 os. lp.   

 
1 os. lm. 
2 os. lm. 
3 os. lm.

I have bought – kupiłem
you have bought – kupiłeś
he/she/it has bought – on/ona/ono 
kupił/kupiuła/kupiło

we have bought – kupiliśmy
you have bought – kupiliście
they have bought – oni/one kupi-
li/kupiły

have I bought? – czy kupiłem?
have you bought? – czy kupiłeś?
has he/she/it bought? – czy on/ona/ono 
kupił/kupiła/kupiło?

have we bought? – czy kupiliśmy?
have you bought? – czy kupiliście?
have they bought? – czy kupili?

I have not (haven’t) bought – nie 
kupiłem
you have not (haven’t) bought – nie 
kupiłeś
he/she/it has (hasn’t) not bought – on/
ona/ono nie kupił/kupiła/kupiło

we have not (haven’t) bought – nie 
kupiliśmy
you have not (haven’t) bought – nie 
kupiliście
they have not (haven’t) bought – nie 
kupili/kupiły

zdania twierdzące
Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą 
strukturę: 

podmiot + czasownik posiłkowy „have/has” + imiesłów bierny. 

Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy 
się tak samo jak formy czasu przeszłego – dodając końcówkę -ed 
do formy podstawowej czasownika.
• They have walked along the street. – Spacerowali po ulicy.
• She has smiled at him. – Uśmiechnęła się do niego.

Zauważ! W obydwu powyższych przypadkach nie określamy 
dokładnie czasu, momentu zdarzenia. Wiemy jedynie, że opisy-
wane zdarzenie miało miejsce.

Pytania
Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim tworzymy, przesuwa-
jąc czasownik posiłkowy „have/has” na początek zdania przed 
podmiot. Ogólna konstrukcja pytania to: 

„have/has” + podmiot (osoba wykonująca czynność) + imie-
słów bierny danego czasownika

• Have they ever walked along the street? – Czy oni kiedykolwiek 
spacerowali ulicą?

• Has she smiled at him? – Czy ona się do niego uśmiechnęła? 

zdania zaprzeczone
tworzymy przez dodanie not do czasownika posiłkowego have/
has: 
podmiot + „have/has not” („haven’t/hasn’t”) + imiesłów bierny

• She hasn’t smiled at him. – Nie uśmiechnęła się do niego.

Pamiętaj:
Mimo że czas the Present Perfect wydaje się nam czasem prze-
szłym, jest on w rzeczywistości czasem teraźniejszym (jak sama 
nazwa wskazuje). 

uWagI:

Kiedy piszemy have, a kiedy has w Present Perfect?
• has – tylko w III os. liczby pojedynczej, czyli dla ona, on i to
• have w pozostałych przypadkach.

• Pamiętaj, że tworząc zdania z czasownikiem  to have trzeba użyć 
go dwa razy: raz jako słowa posiłkowego, drugi raz w jego lek-
sykalnym znaczeniu „mieć”:

Sally has had a terrible test in maths.
We haven’t had a break yet.
Have you had a nice journey?
I have had a terrible day today; 
She hasn’t had lunch yet; 
Have you had a nice trip?

• Trzeciej formy czasownika, której będziesz potrzebował, aby 
stworzyć ten czas, należy szukać w listach czasowników nie-
regularnych. Jeżeli jakiś czasownik jest regularny to 2 i 3 for-
ma wyglądają tak samo – do czasownika w 1 formie dodaje-
my po prostu ed, np.: 

work – worked, 
play – played itp.  

• W zdaniach, w których używamy takich wyrażeń jak once, twi-
ce, three times, several times... ważne jest to, ile razy coś mia-
ło miejsce w przeszłości a nie  kiedy dokładnie się to stało. np.:

I have been to Kraków twice.
I have read that book only once.



37

EdusEja

To ważne!

• Z uwagi na to, że w czasie Present Perfect akcentujemy samą 
czynność lub jej skutek, a nie moment, w którym nastąpiła, dla-
tego w tego typu zdaniach nie używamy określeń czasu, takich 
jak: yesterday, two days ago, last year, last Monday, in 1997 
(jeżeli chcemy ich użyć, musimy zmienić czas na Past Simple.  
A więc Present Perfect użyjemy na przykład w takich zdaniach:
Betty has eaten the cake. (ważne jest jedynie to, że ciasta już 
nie ma i niewiele nas obchodzi, czy Betty zjadła je godzinę, 
czy dwie temu).
Someone has broken the window (ważny jest skutek przeszłego 
działania – to, że okno jest w tej chwili zbite).

I have seen this film. (nie ma to znaczenia, kiedy go widziałam, 
ważne jest tylko to, że już na nim byłam).
Zwróć uwagę, że w żadnym z tych zdań nie ma określenia czasu.

• Nie używaj też Present Perfect, jeśli czynność się zakończyła 
i wiemy kiedy (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zakończyła się 
„właśnie” – tuż przed chwilą), np.
I got a book when I was a little boy. – wiemy, kiedy dostał książ-
kę – kiedy był małym chłopcem,
ale:
I’ve just finished designing our poster. – Właśnie (tuż przed 
chwilą!) skończyłem projektowanie plakatu.

Czas teraźniejszy uprzedni stosujemy przede wszystkim, gdy 
chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy 
(lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Rezultaty są 
zatem dla nas istotniejsze niż czas zdarzenia. 

Przy budowaniu tego typu zdań często korzystamy z nastę-
pujących określeń:

just – właśnie, tuż przed chwilą.
I’ve just arrived at the station. 
Właśnie dojechałam na stację.

already – już, poprzednio, uprzednio;
I’ve been to this club already. 
Już byłem w tym klubie.

before – wcześniej;
Have you seen this girl before?
Czy widziałeś wcześniej tę dziewczynę?

ever – kiedykolwiek (w pytaniach);
Have you ever eaten such a thing?     
Czy kiedykolwiek jadłeś taką rzecz?

never – nigdy;
I’ve never eaten such a thing.     
Nigdy nie jadłem takiej rzeczy.
Pamiętaj, że ponieważ never ma już znaczenie przeczące, nie 
można po nim zastosować drugiego przeczenia. 

yet – (w przeczeniach znaczy – jeszcze, w pytaniach – już);
I haven’t sold this piano yet.     
Jeszcze nie sprzedałem tego pianina.

Have they started yet?
Czy już wystartowali?

Inne
today (dzisiaj); 
this week (w tym tygodniu); 
this year (w tym roku), 
this month (w tym miesiącu) etc. – są to okoliczniki czasu, 
które mówią nam o jakimś okresie czasu, który nadal trwa 
(ten miesiąc czy rok jeszcze się nie skończył, a więc nie nale-
ży jeszcze całkowicie do przeszłości), np.:

Today I have been to the theatre. 
Dzisiaj byłem w teatrze – już wyszedłem z teatru, ale „dzi-
siaj” nadal trwa.

I have had a lot of work this week. 
Miałem dużo pracy w tym tygodniu – już tej pracy nie mam, 
ale tydzień trwa nadal.

I have bought this book this month.
Kupiłem tą książkę w tym miesiącu.

I have been to France six times this year.
Byłem w tym roku we Francji sześć razy.

Oprócz tego czas teraźniejszy uprzedni można wykorzystać, 
gdy chcemy opisać czynność, która rozpoczęła się w przeszło-
ści i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku kluczowe jest 
odpowiednie użycie dwóch słówek: 
• since (odkąd) – dla opisania momentu, w którym dana czyn-

ność się rozpoczęła, 
• for (przez) – dla opisania czasu jej trwania.

I haven’t been here since I was a little child.
Nie byłem tutaj, odkąd byłem małym dzieckiem.

Bernard has had this house for eleven years. 
Bernard wciąż ma ten dom.

Oprócz since oraz for możemy też wykorzystać następują-
ce okoliczniki:
lately – ostatnio;
I haven’t seen you lately at work.     
Nie widziałem cię ostatnio w pracy.

recently – niedawno;
I’ve moved to a new apartment recently.     
Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania.

so far = up to now – jak dotąd;
It’s been a good deal so far.     
Jak dotychczas, był to dobry układ.

zastosowanie
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Do pracy w służbie cywilnej jest wielu chętnych, 
na każde ogłoszenie o naborze odpowiada wiele 
świetnie wykształconych, młodych ludzi i nie jest 
łatwo przejść rekrutacyjne sito. oprócz predys-
pozycji i wiedzy zawodowej kandydat musi do-
brze znać przynajmniej jeden język obcy.

Do pracy w administracji państwowej mogą starać 
się absolwenci każdego kierunku studiów. Kończą-
cy studia mają wiedzę specjalistyczną, która może 
być wykorzystana w pracy urzędniczej. Na przykład: 
• absolwenci politechniki mogą pracować w jakimś 

urzędzie nadzoru a informatycy (wszędzie), 
• biolodzy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, 
• drogowcy w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicz-

nych, 
• lekarze – w Ministerstwie Zdrowia, 
• absolwenci studiów muzycznych mogą pracować 

w Ministerstwie Kultury itd. 

Oczywiście są kierunki studiów na tyle uniwersal-
ne, jak administracja, prawo czy ekonomia, że ich 
absolwenci mogą znaleźć pracę w każdym urzędzie.

Wymagania
Dziś urzędnikom stawia się wysokie wymagania.
• Od strony formalnej musi mieć ukończone 18 lat, 

obywatelstwo polskie i nie może być karany.
• Powinien: 

• mieć wyższe wykształcenie (najlepiej prawne lub 
administracyjne),

• znać biegle przynajmniej jeden język obcy,
• dobrze radzić sobie ze sprzętem biurowym (dru-

karka, ksero, skaner, fax) i komputerem,
• dobrze znać aplikacje biurowe typu Word czy 

Exel.
• Niezbędna jest wiedza z procedur administracyj-

nych.
• Liczy się kultura osobista łatwość komunikowa-

nia się.
• Musi być bezstronny i neutralny politycznie. Przy-

najmniej publicznie nie może manifestować swo-
ich poglądów.

Charakterystyka zawodu

• Nie jest to porywająca praca, wiele w niej rutyny, 
obowiązki i zadania są ściśle określone. Niejedno-
krotnie ograniczają się do zaklejania kopert, uzupeł-
nianiu wniosków czy przyjmowaniu dokumentów.

• Nie jest to zawód wymagający wiele kreatywności. 
Każde zadanie trzeba wypełniać według określonych 
wytycznych i procedur, na wszystko jest ustawa, pa-
ragraf i rozporządzenie.

• Ale to dobra praca dla tych, którzy lubią mieć upo-
rządkowany dzień, pracę od godziny do godziny, 
mieć nad głową kierownika, jasno określone zada-
nia i ściśle wytyczone ścieżki.

• Urzędników obowiązują jasno określone procedury, 
dzięki którym mogą czuć się pewnie i bezpiecznie 
we tym co robią. Dzięki temu praca nie jest tak stre-
sująca jak w innych zawodach.

Chcę zostać...

urzędnikiem państwowym

twoja przyszłość

Kto może być urzędni-
kiem państwowym?

Może nim być każdy,  
kto jest obywatelem pol-
skim, korzysta z pełni 
praw publicznych i nie 
był karany. 

Tu potrzebni są ludzie 
wszystkich profesji: we-
terynarze, prawnicy, in-
formatycy, biolodzy czy 
historycy.

Pomyśl o czymś innym, 
jeśli:
• lubisz nowe wyzwania, 

przygody i podróże;
• masz niespokojną, ar-

tystyczną duszę;
• lubisz zmiany, nie cier-

pisz rutyny;
• cenisz sobie pieniądze  

i chcesz dużo zarabiać;
• cenisz sobie samo-

dzielną pracę;
• nie wyobrażasz sobie, 

że ktoś wydaje Ci dys-
pozycje.

To zawód dla Ciebie, 
jeśli:
• lubisz jasno określo-

ny zakres swoich obo-
wiązków;

• cenisz sobie stałe go-
dziny pracy;

• pragniesz pełnej stabi-
lizacji;

• boisz się nowych i nie-
znanych sytuacji;

 • lubisz dochodzić do 
wszystkiego drobnymi 
kroczkami;

• chcesz pracować  
w państwowej, jasno 
sformalizowanej in-
stytucji.



39

EdusEja
• W tej pracy wszystko jest jasno określone i zaplano-

wane: wynagrodzenie, czas pracy, obowiązki a nawet 
urlopy, które się ustala na początku roku.

• Praca urzędnika jest wymarzona dla kobiet, dla któ-
rych najważniejsza jest nie kariera, ale rodzina.

• Ustalane ustawowo wynagrodzenia co prawda nie 
należą do najwyższych, jednak pewne i dające po-
czucie stabilizacji.

• Ze względu na stabilne zatrudnienie i regularnie 
otrzymywane pensje, urzędnicy są dobrym klien-
tem dla banków.

• Tryb pracy jest bardzo dogodny. Wszystkie week-
endy i święta są wolne, praca „od-do” i brak, jak to 
bywa w innych zawodach,  konieczności brania za-
dań do domu.

Predyspozycje
W tej pracy liczą się predyspozycje intelektualne  
i osobowościowe. 

• Urzędnicy powinni być uporządkowani, systema-
tyczni i punktualni.

• Raczej nie ma miejsca dla kreatywnych indywidu-
alistów, tu trzeba umieć się komuś podporządkować. 

• W tym zawodzie istotne są takie cechy charakte-
ru jak rzetelność, odpowiedzialność, dokładność  
i cierpliwość.

• Aby dobrze pełnić swoje funkcje, należy wykazywać 
inicjatywę, być aktywnym i kreatywnym, mieć pomy-
sły i sposoby na rozwiązywanie różnych problemów.

• Trzeba umieć pracować w zespole, być komunika-
tywnym i mieć zdolności interpersonalne.

• Cenna jest też umiejętność myślenia analitycznego 
oraz gotowość do szybkiego przystosowywania się 
do nowej sytuacji.

• Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest tak-
że poczucie odpowiedzialności, solidność, dokład-
ność i cierpliwość.

• Ważna jest też kultura osobista.

droga do zawodu

• Karierę urzędniczą można zacząć już po maturze, 
od najniższego szczebla i z czasem kończąc kursy 
i szkolenia awansować. 

• Dobrym rozwiązaniem są jednak studia na wła-
ściwym kierunku. Od razu wybierz administra-
cję, prawo, zarządzanie lub kierunki ekonomiczne.

• Najlepszym rozwiązaniem jest zostanie urzędni-
kiem mianowanym i przyjęcie do służby cywilnej.

Jak nim zostać?
Są dwie drogi. 
• Pierwsza – to ukończenie Krajowej Szkoły Admi-

nistracji Państwowej (rodzaj studiów podyplomo-

Plusy zawodu
• Dobra osłona socjalna.
• Bezpieczeństwo i sta-

bilność pracy. Z każ-
dym rokiem stażu zdo-
bywasz kolejne stop-
nie ścieżki zawodowe-
go rozwoju i, o ile rażą-
co nie naruszysz prze-
pisów, jesteś „nie do 
ruszenia”.

• Jako pracownik etato-
wy jesteś wiarygodny 
dla banku.

• Będziesz pracował bez 
stresu, we względnym 
spokoju. 

Minusy zawodu
• Rutynowa, monoton-

na praca.
• Często kontakt ze ze-

stresowanymi klienta-
mi i tony formularzy do 
wypełnienia. 

• Przyzwyczaisz się pra-
cować od godziny do 
godziny, z konkretnym 
z zakresem obowiąz-
ków.

• Będziesz musiał ciągle 
śledzić zmiany przepi-
sów prawnych.

• Na tym rynku panu-
je bardzo duża konku-
rencja.

• Wolniejszy wzrost płac 
niż w prywatnym sek-
torze.

•Jeśli będziesz chciał 
zmienić zawód, to 
trudno Ci będzie zna-
leźć zatrudnienie w fir-
mie komercyjnej. 

Poszukiwani specjaliści

Najbardziej brakuje spe-
cjalistów od zarządza-
nia publicznego. Nieste-
ty, w Polsce jest niewiele 
uczelni, które kształciłyby 
specjalistów w tej dzie-
dzinie. Chodzi o zarządza-
nie społecznościami lo-
kalnymi, efektywnym 
wydatkowaniem społecz-
nych pieniędzy, planowa-
niem inwestycji itd. 

wych) i złożenie wniosku o mianowanie. Jest to 
czysta formalność. 

• Druga – to zatrudnienie się w urzędzie i wstąpienie 
do korpusu poprzez staż, udział w szkoleniach oraz 
złożenie egzaminu urzędniczego. Trzeba jednak pa-
miętać, że mianowanym urzędnikiem może być wy-
łącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie  
i znająca języki obce.

Gdzie można pracować?
• Urzędnicy państwowi zatrudniani są przede 

wszystkim w urzędach centralnych, takich jak: mi-
nisterstwa, inspektoraty i dyrekcje.

• Osoby zatrudnione w ministerstwach są zaanga-
żowani głównie przy opracowywaniu polityki re-
sortu, planów budżetowych i tworzeniu projektów 
ustaw. Często biorą udział w konferencjach mię-
dzynarodowych. Ich praca bywa ciekawa, a wyna-
grodzenie wysokie. 

• W terenie w charakterze pracowników służby cy-
wilnej zatrudniają urzędy gminne, powiatowe, wo-
jewódzkie i skarbowe.

Aby zostać urzędnikiem 
mianowanym należy:

• mieć wykształcenie magisterskie, sam licen-
cjat nie wystarczy, 

• minimum trzyletni staż w administracji pu-
blicznej, 

• biegłą znajomość jednego z roboczych języ-
ków Unii Europejskiej 

• przejść postępowanie kwalifikacyjne, organi-
zowane przez Krajową Szkołę Administracji 
Publicznej, podczas którego należy wykazać 
się wiedzą dotyczącą administracji publicznej, 
umiejętnościami urzędniczymi oraz zdolnościa-
mi kierowniczymi. Osoby, które je przejdą, zo-
staną mianowane na urzędników służby cywil-
nej, co daje gwarancję zatrudnienia oraz znacz-
ny dodatek finansowy.

krajowa szkła administracji 
Publicznej. 

Są to studia podyplomowe i możesz do nich 
przystąpić po zdaniu egzaminu wstępnego i nie  
ma znaczenia czy masz ukończoną historię czy 
biologię. Chcąc studiować w KSAP nie możesz 
mieć przekroczonych 32 lat, musisz dobrze 
znać jeden z trzech języków (angielski, fran-
cuski lub niemiecki), musisz mieć obywatel-
stwo polskie i korzystać z pełni praw publicz-
nych, nie możesz być karany i cieszyć się nie-
poszlakowaną opinią.
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Patrzysz na Zaślubiny Arnolfinich obraz Jana van Eycka z XV 
wieku. A zatem na rodzinę sprzed pieciuset lat, rodzinę, która 
najwyraźniej wkrótce się powiększy. Zdawałoby się – dość 

wyraziste płótno, konterfekt małżeński – pan Arnolfini w śmiesz-
nym nieco kapeluszu, narzeczona w zielonej sukni ma miłą twarz 
i chyba rzeczywiście jest przy nadziei. Chyba – bo masz przed 
sobą obraz pełen tajemnic. Niczego nie wiadomo do końca. Męż-
czyzna to prawdopodobnie Włoch – Giovanni di Amigo Arnolfini. 
Był taki, faktycznie przybył do Brugii (tam mieszkał van Eyck) i 
poślubił pewną pannę, córkę włoskiego kupca. Niestety – niektó-
rzy znawcy zaprzeczają temu, twierdząc, że mężczyzna z portretu 
Włochem być nie może, choćby ze względu na typ urody. Jeszcze 
inni głoszą, że van Eyck namalował samego siebie – poślubił bo-
wiem w tym samym roku niejaką Małgorzatę, która była wówczas 
w błogosławionym stanie. Co do tego stanu – są badacze poddaja-

cy ów fakt w wątpliwość. Taka była wówczas moda, może dama 
tylko tak trzyma zieloną materię? A skądże wiadomo, że to ślub, 
taki inny od dzisiejszych? Raczej ślub, potwierdzają to rozmaite 
elementy obrazu: piesek – symbol wierności małżeńskiej, w lu-
strze, w głębi widać postacie świadków. Z tyłu małżeńskie 
łoże i św. Małgorzata patronka położnic... Świecznik, lustro, 
sandały – wszystko to ma swoją wymowę. Na znak przy-
sięgi małżonkowie trzymają się za ręce. Z tym jest jednak 
kłopot: mężczyzna powinien podać prawowitej małżon-
ce prawą dłoń. Podaje lewą – i stąd hipotezy, że patrzymy 
nie na prawdziwą mażłonkę Arnolfiniego, lecz na inną ko-
bietę, „drugą” żonę, ukrytą... Co za dziwny obraz – trzeba 
go czytać jak książkę, niczego nie wyjaśnia wprost. Ale to 
jedno z najsłynniejszych przedstawień małżeńskich świa-
towego malarstwa.

giovanni di Amigo Arnolfini Zaślubiny Arnolfinich


