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26 Kujon Polski 

W DOLINIE PIĘCIU 
STAWÓW POLSKICH

TTeekksstt  II
Dolina Pięciu Stawów Polskich,

obok Doliny Kościeliskiej, Doliny
Chochołowskiej i Doliny Suchej Wo-
dy, jest jednym z cenniejszych ob-
szarów Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. Stanowi odgałęzienie naj-
większej i najpiękniejszej doliny ta-
trzańskiej – Doliny Białki. 

Dolina Pięciu Stawów ma kształt
półkolisty o powierzchni 7,3 km2.
Górują nad nią granitowe szczyty,
a wysokogórskiemu krajobrazowi
ton nadają rozległe hale, połacie ko-
sodrzewiny, pola piargów i migotli-
we taf le jezior. Oryginalny pejzaż
tworzą liczne formy polodowcowe,
jak chociażby stawy, którym Dolina
zawdzięcza swą nazwę. Znajduje się
tu sześć stawów, a okresowo mogą
pojawić się jeszcze dwa malutkie
stawki. Największy z nich – Wielki
Staw jest najdłuższym (około 1 km)
i najgłębszym (około 80 m) jeziorem
w Tarach. Wody z całej doliny, gro-
madzone w Wielkim Stawie, spły-
wają przez stawiarski próg, tworząc
największy wodospad tatrzański – Si-
klawę (około 70 m wysokości). Ko-
lejne stawy w Dolinie to: Staw Przed-
ni, nad którym stoi schronisko, Ma-
ły Staw, znajdujący się pomiędzy
Wielkim Stawem i Przednim Sta-
wem, i nieco wyżej, pod granią Ko-
telnicy Czarny Staw. U stóp Świni-
cy położony jest Zadni Staw oraz „za-
pomniane” Wole Oko.

Wysokość, na jakiej leży Dolina
(1655 m n.p.m punkt wysokościowy
przy Wielkim Stawie), ogranicza
możliwości rozwoju flory – jest tu tyl-
ko piętro kosówki, hal i turni. Z przed-
stawicieli fauny można spotkać ko-
zice oraz świstaki.

NA PODSTAWIE: WWW.PIECSTAWOW.PL
ORAZ PRZEWODNIK.ONET.PL

Zadania od 1. do 6. 
odnoszą się do tekstu I

11..  TTeekksstt  II jjeesstt
A. listem. C. opowiadaniem.
B. notatką. D. zawiadomieniem.

22..  NNaajjwwiięękksszząą  ddoolliinnąą  ttaattrrzzaańńsskkąą  jjeesstt
A. Dolina Chochołowska.
B. Dolina Suchej Wody.
C. Dolina Kościeliska.
D. Dolina Białki.

33..  IIllee  nnaajjwwiięęcceejj  ssttaawwóóww  mmoożżee  bbyyćć
ww DDoolliinniiee  PPiięęcciiuu  SSttaawwóóww  PPoollsskkiicchh??

A. pięć
B. sześć
C. siedem
D. osiem

44..  JJaakkąą  ggłłęębbookkoośśćć  mmaa  WWiieellkkii  SSttaaww??
A. Około 1655 metrów

B. Około 1000 metrów
C. Około 80 metrów
D. Około 70 metrów

55..  SScchhrroonniisskkoo  zznnaajjdduujjee  ssiięę
A. nad Przednim Stawem.
B. nad Czarnym Stawem.
C. nad Wielkim Stawem.
D. nad Zadnim Stawem.

66..  CCzzaarrnnyy  SSttaaww  ppoołłoożżoonnyy  jjeesstt
A. pomiędzy Przednim Stawem

i Wielkim Stawem.
B. w pobliżu Wolego Oka.
C. pod granią Kotelnicy.
D. u stóp Świnicy.

77..  77,,33  kkmm22 ttoo
A. 730000 m2.
B. 7300000 m2.
C. 7300 m2.
D. 730 m2.

Zadania 8. i 9. odnoszą się
do poniższego rysunku

88..  SSppoośśrróódd  sszzcczzyyttóóww,,  kkttóórree  ggóórruujjąą
nnaadd  DDoolliinnąą  PPiięęcciiuu  SSttaawwóóww  PPoollsskkiicchh,,
nnaajjwwyyżżsszzyy  jjeesstt  

A. Szpiglasowy Wierch
B. Świstowa Czuba.
C. Kozi Wierch.
D. Zawrat.

99..  RRóóżżnniiccaa  wwyyssookkoośśccii  ppoommiięęddzzyy
nnaajjwwyyżżsszzyymm  ii nnaajjnniiżżsszzyymm  ppuunnkktteemm
wwyyssookkoośścciioowwyymm  sszzcczzyyttóóww,,  kkttóórree  ggóó--
rruujjąą  nnaadd  DDoolliinnąą  PPiięęcciiuu  SSttaawwóóww  PPooll--
sskkiicchh  wwyynnoossii

A. 119 m.
B. 132 m.
C. 409 m.
D. 528 m.

1100..  ŚŚwwiissttaakk,,  kkttóórryy  zzaappaaddłł  ww sseenn  zzii--
mmoowwyy  ww lliissttooppaaddzziiee,,  oobbuuddzziiłł  ssiięę  ww mmaa--
jjuu..  ZZaassnnąąłł  wwiięęcc

A. na jesieni i obudził się wiosną.
B. na jesieni i obudził się w lecie.
C. w zimie i obudził się w lecie.
D. w zimie i obudził się wiosną.

1111..  PPookkaarrmm  śśwwiissttaakkaa  ssttaannoowwiiąą  ttrraa--
wwyy,,  zziioołłaa,,  kkoorrzzeenniiee,,  jjaaggooddyy..  ŚŚwwiissttaakk
jjeesstt  zzwwiieerrzzęęcciieemm

A. mięsożernym.
B. owadożernym.
C. roślinożernym.
D. wszystkożernym.

TTeekksstt  IIII
Teresa Harsdorf – Bromowiczowa

Przyjaźń z kosodrzewiną 

Kosodrzewiny ciężkie od mgły 
uklękły znużone deszczem. 

Nie ma nic. Biały mrok. 
Mgłami lecąca przestrzeń. 

Tylko powitać kosówki krzywe 
Zielony uścisk braci... 

...pogładź zjeżoną grzywę –
jesteś wśród przyjaciół.

Zadania od 12. do 15.
odnoszą się do tekstu II

1122..  BBiiaałłyy  mmrrookk  ttoo  ppooeettyycckkiiee  ookkrree--
śślleenniiee

A. ulewnego deszczu.
B. zamieci śnieżnej.
C. gęstej mgły.
D. pory dnia.

1133..  OOssoobbaa  mmóówwiiąąccaa  ww wwiieerrsszzuu
A. znużona jest deszczem.
B. opisuje piękno górskiej przyrody.
C. nie może odnaleźć drogi we mgle.
D. wita się ze spotkanymi na szla-

ku turystami.

1144..  ZZwwrroott  kkoossooddrrzzeewwiinnyy  uukkllęękkłłyy  ttoo  
A. wyraz dźwiękonaśladowczy.
B. przenośnia.
C. porównanie.
D. epitet.

1155..  WW kkttóórryymm  zzeessttaawwiiee  zzaappiissaannoo
ppaarręę  rryymmuujjąąccyycchh  ssiięę  wwyyrraazzóóww??

A. Mgły – deszczem
B. Mrok – przestrzeń
C. Przestrzeń – braci
D. Krzywe – grzywę

1166..  IIggłłyy  kkoossooddrrzzeewwiinnyy  ssąą  bbaarrddzzoo
ddłłuuggiiee  ((ddoo  88  ccmm))  ii ggęęssttoo  oossaaddzzoonnee  wwoo--
kkóółł  ccaałłeeggoo  oobbwwoodduu  łłooddyyggii..  NNaa  kkttóórryymm
rryyssuunnkkuu  pprrzzeeddssttaawwiioonnaa  jjeesstt  ggaałłąązzkkaa
kkoossooddrrzzeewwiinnyy??

A.  

Ostatni próbny test
dla szóstoklasistów

Drodzy szóstoklasiści! Już we wtorek będziecie pisać wswoich szkołach sprawdzian
kończący podstawówkę. Dziś mamy dla Was test,dzięki któremu możecie sprawdzić,
co umiecie,aczego jeszcze musicie się douczyć. Pamiętajcie,że już wśrodę znajdziecie
w„Gazecie” rozwiązania wtorkowego sprawdzianu. Życzymy powodzenia!

21434543

NA PODSTAWIE: WWWWWW..PPIIEECCSSTTAAWWOOWW..PPLL

LLeeggeennddaa  

(1816) miejscowy punkt
wysokościowy 

stawy

 

Rysunek do zadania 8. i 9.
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B.

C.

D.

Zadania od 17. do 23.
odnoszą się 

do powyższej tabeli
1177..  JJaakk  ddłłuuggoo  jjeesstt  oottwwaarrttaa  ddllaa  ttuurryy--

ssttóóww  kkuucchhnniiaa  ww ssiieerrppnniiuu??
A. 11 godzin i 30 minut
B. 12 godzin
C. 12 godzin i 30 minut
D. 13 godzin

1188..  OOkkrreess  PPoozzaa  sseezzoonneemm  oobbeejjmmuujjee
mmiieessiiąąccee  

A. od lipca do września.
B. od września do lipca.
C. od października do czerwca.
D. od czerwca do listopada.

1199..  CCaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt  wwyynnaajjęęcciiaa  ppoo--
kkoojjuu  cczztteerroooossoobboowweeggoo  ddllaa  cczztteerreecchh
oossóóbb  zz wwyyppoożżyycczzeenniieemm  ppoośścciieellii  ddllaa
kkaażżddeejj  zz nniicchh  wwyynnoossii

A. 120 zł. C. 140 zł.
B. 130 zł. D. 160 zł.

2200..  TTuurryyśśccii  ppoossiiaaddaajjąąccyy  lleeggiittyymmaa--
ccjjęę  PPTTTTKK  kkoorrzzyyssttaajjąą  zzee  zznniiżżeekk  nnaa  nnoocc--
lleeggii  ww sscchhrroonniisskkuu..  TTuurryyssttaa  zzaa  nnoocclleegg
ww ppookkoojjuu  ddzziieessiięęcciioooossoobboowwyymm  zzaappłłaa--
cciiłł  1177,,5500  zzłł..  ZZ jjaakkiieejj  zznniiżżkkii  sskkoorrzzyyssttaałł??

A. 20% C. 50%
B. 30% D. 80%

2211..  KKuucchhaarrzz  ppoottrrzzeebbuujjee  1100  mmiinnuutt  nnaa
pprrzzyyggoottoowwaanniiee  kkoollaaccjjii..  OO kkttóórreejj  ggooddzzii--
nniiee  nnaajjppóóźźnniieejj  ttuurryyssttaa  mmuussii  zzłłoożżyyćć  zzaa--
mmóówwiieenniiee  nnaa  kkoollaaccjjęę,,  bbyy  kkuucchhaarrzz  zzddąą--
żżyyłł  jjee  zzrreeaalliizzoowwaaćć  pprrzzeedd  zzaammkknniięęcciieemm
kkuucchhnnii??  ZZaappiisszz  ooddppoowwiieeddźź..

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

2222..  TTuurryyssttaa  nniiee  kkoorrzzyyssttaa  zzee  zznniiżżkkii
nnaa  nnoocclleeggii..  IIllee  ccoo  nnaajjmmnniieejj  ppiieenniięęddzzyy
mmuussii  mmiieećć,,  bbyy  zzaappłłaacciićć  zzaa  ttrrzzyy  nnooccllee--
ggii  ww ppookkoojjuu  oośśmmiioooossoobboowwyymm  ii ppoośścciieell??
ZZaappiisszz  ooddppoowwiieeddźź..

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

2233..  KKaażżddyy  zz ddzziieessiięęcciioooossoobboowweejj  ggrruu--
ppyy  ttuurryyssttóóww  sskkoorrzzyyssttaałł  zz jjeeddnneeggoo  nnoocc--
lleegguu  ww sscchhrroonniisskkuu  ((bbeezz  wwyyppoożżyycczzeenniiaa
ppoośścciieellii))..  CCzzwwoorroo  zz nniicchh  sskkoorrzzyyssttaałłoo
zz 3300%%  zznniiżżkkii  ii wwyynnaajjęęłłoo  ppookkóójj  cczztteerroo--
oossoobboowwyy..  PPoozzoossttaallii,,  kkttóórryymm  nniiee  pprrzzyy--
ssłłuuggiiwwaałłaa  zznniiżżkkaa,,  sskkoorrzzyyssttaallii  zz mmiieejjsscc

nnoocclleeggoowwyycchh  ww ppookkoojjuu  ddzziieessiięęcciioooossoo--
bboowwyymm..  

OObblliicczz,,  iillee  łłąącczznniiee  zzaappłłaacciillii  ttuurryyśśccii
zzaa  nnoocclleeggii  ww sscchhrroonniisskkuu..

ZZaappiisszz  wwsszzyyssttkkiiee  oobblliicczzeenniiaa..

2244..  JJaakkiiee  zzmmiiaannyy  ww śśrrooddoowwiisskkuu  ggóórr--
sskkiimm  ssąą  sskkuuttkkiieemm  ddzziiaałłaallnnoośśccii  cczzłłoowwiiee--
kkaa??  ZZaappiisszz  jjeeddeenn  pprrzzyykkłłaadd..

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

2255..  ZZaappiisszz  ddwwiiee  zzaassaaddyy  zzaacchhoowwaa--
nniiaa  ssiięę  nnaa  tteerreenniiee  ppaarrkkuu  nnaarrooddoowweeggoo..

......................................................................
2266..  ZZaappiisszz  ooppoowwiiaaddaanniiee  oo pprrzzyyggoo--

ddzziiee  ww ggóórraacchh..  TTwwoojjaa  hhiissttoorriiaa  mmoożżee
bbyyćć  pprraawwddzziiwwaa  lluubb  zzmmyyśślloonnaa..  

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

              Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych testu „W Dolinie Pięciu Stawów Polskich” 

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

B D D C A C B C D A C C B B D A A C D B 

Schemat oceniania zadań otwartych testu „W Dolinie Pięciu Stawów Polskich” 

Numer 
zadania 

Kryteria i zasady przyznawania punktów Liczba 
pkt 

21. Zapisanie poprawnej odpowiedzi (20:50) – 1 pkt 0 – 1  

22. Zapisanie poprawnej odpowiedzi (85 zł) – 1 pkt 0 – 1 

Metoda 
• Przedstawienie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia kosztu wynajęcia 

pokoju czteroosobowego dla czterech osób z uwzględnieniem 30% zniżki   

– 2 pkt 
• Przedstawienie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia kosztu wynajęcia 

pokoju czteroosobowego dla czterech osób bez  uwzględnienia 30% zniżki  

– 1 pkt 
• Przedstawienie poprawnej metody do obliczenia kosztu wynajęcia przez sześć 

osób miejsc noclegowych w pokoju dziesięcioosobowym – 1 pkt  
23. 

Obliczenia 
• Poprawne obliczenie kosztu wynajęcia pokoju czteroosobowego dla czterech 

osób – 1 pkt 
• Poprawne obliczenie 30% zniżki dla czterech osób korzystających  

z noclegu w pokoju czteroosobowym – 1pkt 
• Poprawne obliczenie kosztu wynajęcia przez sześć osób miejsc noclegowych  

w pokoju dziesięcioosobowym – 1 pkt 
• Poprawne obliczenie łącznej kwoty, jaką dziesięcioosobowa grupa zapłaciła  

za nocleg w schronisku – 1 pkt 

0 – 7  

24. 

Zapisanie jednego przykładu zmian w środowisku górskim, który jest wynikiem 

działalności człowieka  (np. budowa kolejek linowych, wyciągów narciarskich, 

schronisk, wytyczenie szlaków turystycznych, wyrąb lasów dla pozyskania nowych 

terenów do wypasania zwierząt)  – 1 pkt  

0 – 1 

25. 

Zapisanie dwóch zasad zachowania się na terenie parku narodowego (np. można 

poruszać się tylko wyznaczonymi szlakami, nie wolno palić ognisk poza miejscami 

wyznaczonymi, nie wolno biwakować, hałasować, nie wolno niszczyć drzew i 

roślin, nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich, nie wolno chwytać dziko 

żyjących zwierząt, płoszyć ich i zabijać, nie wolno zbierać dziko rosnących roślin  

i grzybów) – 1 pkt  

0 – 1 

Realizacja tematu 
• W treść opowiadania wplecione są wydarzenia związane z przygodą  

w górach – 1 pkt 
Zachowanie przyczynowo-skutkowej zależności między wydarzeniami – 1 pkt 
Konsekwentne stosowanie wybranej formy narracji  
• Prowadzenie narracji w I lub w III osobie – 1 pkt 
Uwaga: 

Dopuszcza się w narracji pierwszoosobowej przechodzenie z liczby pojedynczej na 

mnogą, jeżeli w toku opowiadania pojawił się inny, poza narratorem, bohater.  

Urozmaicenie wypowiedzi  
• Wprowadzenie np. elementów opisu, dialogu, zastosowanie bogatego 

słownictwa, wyrażeń określających emocje, stworzenie nastroju – 1 pkt 
Spójność tekstu 
• Wypowiedź nie jest chaotyczna – 1 pkt 
Poprawność językowa 
• Dopuszczalne dwa błędy językowe – 1 pkt 
Poprawność ortograficzna  

• Dopuszczalne dwa błędy ortograficzne – 1 pkt  
Kryterium dla ucznia z dysleksją 

• Wypowiedź jest komunikatywna (mimo błędów językowych)  – 1 pkt 
Poprawność interpunkcyjna 
• Dopuszczalne trzy błędy interpunkcyjne – 1 pkt 
Kryterium dla ucznia z dysleksją 

• Zapis czytelny (mimo zaburzeń graficznych) –  1 pkt 

26. 

Układ graficzny wypowiedzi 
• Zastosowanie co najmniej dwóch akapitów zgodnie ze strukturą wypowiedzi  

– 1 pkt 
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WYŻYWIENIE  

Godziny otwarcia:  

Sezon (VII, VIII, IX) Poza sezonem 

kuchnia 8:00 -21:00 

przerwa 10:00 -11:00, 19:00 -19:30  

8:00-21:00 

przerwa 10:00 - 11:00, 

bufet 7:00 - 21:00 8:00 -21:00 

 

NOCLEGI 

Pokoje 4, 6, 7, 8, 10 osobowe, w sumie 68 miejsc noclegowych. 

Pokój Cena od osoby 

4 osobowy 30,00 zł 

6/7/8/10 osobowy 25,00 zł 

 

Możliwość wypożyczenia koca (bezpłatnie) oraz za opłatą 10 zł - pościeli. 

Na podstawie: www.piecstawow.pl 

Oferta schroniska górskiego zamieszczona na stronie internetowej (tabela do zadań 17–23)

W sobotnim wydaniu „Kujona Pol-
skiego” znalazły się dwa błędy:
1. na stronie 7 w treści zadania 19. dru-
ga nierówność w układzie jest w po-
staci  , a powinna być w
postaci ;
2. na stronie 14 w ostatniej linijce tek-
stu matematycznego jest wzór 

w postaci  , a powinno być

. Przepraszamy. 1
3
364

=P

3
264

=P

32 <−+ xy
12 <−+ xy

Sprostowanie


