
„Wszystkim wst�p wolny” 
Napis, na podłodze Muzeum w Wilanowie, witaj�cy go�ci. 

 
 Pałac w Wilanowie, letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego (panuj�cego 
w latach 1674-1696), jest jednym z najcenniejszych polskich zabytków. Architektem 
pałacu był Polak włoskiego pochodzenia - Augustyn Wincenty Locci.  
Pałac otoczono z trzech stron ogrodem, z którego mo�na podziwia� bogato zdobione 
elewacje budynku. Na nich przedstawione s� m.in. sceny zwi�zane ze zwyci�stwem 
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.  
W 1692 roku astronom Jan Heweliusz 
wykonał na �cianie pałacu przyrz�d 
słu��cy do okre�lania pory dnia. Cie� 
pióra w r�ku starca wskazuje czas 
miejscowy.  
Bogat� dekoracj� �cian i sufitów oraz 
cennym wyposa�eniem odznaczaj� si� 
tak�e wn�trza pałacu.  
W ci�gu ponad 300 lat swojego istnienia 
Wilanów prze�ywał okresy upadku  
i �wietno�ci. Gromadzone w pałacu zbiory 
artystyczne, dzieła wybitnych twórców, krajowych i zagranicznych, �wiadcz�  
o wysokim poziomie narodowego kolekcjonerstwa.  
Dzieje muzeum si�gaj� 1805 roku, kiedy to Stanisław Kostka Potocki (wybitny 
działacz o�wiecenia), udost�pnił sale swej rezydencji wraz ze zbiorami polskiemu 
społecze�stwu. Budowla została wpisana na list� �wiatowego dziedzictwa kultury. 
 
1. Powy�szy tekst jest fragmentem: 

A. utworu lirycznego, 
B. powie�ci fantastycznej, 
C. zbioru legend, 
D. przewodnika turystycznego. 

 
2. Pałac w Wilanowie zaprojektował: 

A. Jan III Sobieski, 
B. Jan Heweliusz, 
C. Augustyn Wincenty Locci, 
D. Stanisław Kostka Potocki. 



3. Na której osi czasu zamalowano wiek wzniesienia pałacu? 
 
A.  

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
 
B.  

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
 
C.  

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
 
D.  

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
 
 
4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji pałacu wska� prawidłowy opis budowli: 

A. �rodkowa cz��� zako�czona jest trójk�tnym szczytem, 
B. �rodkowa cz��� pokryta jest ogromn� kopuł�, 
C. ma układ symetryczny, 
D. ma okr�głe wie�e. 

 
5. Ni�ej wymienione s� charakterystyczne cechy czterech stylów architektonicznych. 

W którym stylu został zbudowany pałac w Wilanowie? 
A. roma�ski- gładkie �ciany, małe okna, grube mury; 
B. gotycki- strzelista wysoka wie�a, filary, ostre łuki; 
C. renesansowy- wie�a zako�czona kopuł�, dekoracyjne wyko�czenie dachu 

budynku; 
D. barokowy- otwarty dziedziniec otoczony skrzydłami budynku, bogate 

zdobnictwo. 
 
6. Jan Heweliusz umie�cił na �cianie pałacu: 

A. map�, 
B. klepsydr�, 
C. zegar słoneczny, 
D. zegar mechaniczny. 

 
7. Zwiedzaj�c muzeum nale�y pami�ta�, aby: 

A. nie dotyka� eksponatów, 
B. nie kupowa� biletu wst�pu, 
C. nie zadawa� pyta� przewodnikowi, 
D. nie zatrzymywa� si� przy obrazach. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Plan pałacu i parku w Wilanowie 

 
8. Na podstawie zamieszczonego planu okre�l kierunek, w jakim znajduje si� Altana 

Chi�ska w stosunku do pałacu. 
A. północny wschód, 
B. północny zachód, 
C. południowy wschód, 
D. południowy zachód. 

 
9. Na przystanku autobusowym obok poczty zatrzymuj� si� autobusy linii numer : 

A. 122, E-2 
B. 519, 728 
C. 164, 611 
D. 410, 710 

 
10. Najkrótsza trasa z poczty do pałacu prowadzi: 

A. przez Park Angielsko-Chi�ski i Ogród Ró�any, 
B. obok Muzeum Plakatu i Dawnej Stajni, 
C. obok Oran�erii i Altany Chi�skiej, 
D. obok Ku�ni Królewskiej i Ko�cioła �wi�tej Anny. 



Informacja dla zwiedzaj�cych park w Wilanowie 

 
 
11. W które dni tygodnia zwiedzanie Oran�erii jest niemo�liwe? 

A. w soboty, 
B. w niedziele, 
C. we wtorki, 
D. we czwartki. 

 
12. Ile procent zni�ki maj� uczniowie przy zakupie karnetów kwartalnych 

uprawniaj�cych do zwiedzania parku? 
A. 15% 
B. 30% 
C. 45% 
D. 50% 

 
13. Ile razy w ci�gu kwartału szóstoklasista musiałby odwiedzi� park (bez 

przewodnika), aby opłacało si� mu kupi� karnet kwartalny? 
A. wi�cej ni� 6 razy, 
B. 5 razy, 
C. 4 razy, 
D. mniej ni� 3 razy. 

PARK otwarty codziennie od godz. 9.30 do zmierzchu. 
 
 

ORAN�ERIA - udost�pniona ekspozycja rzemiosła artystycznego  
• codziennie oprócz wtorków godz. 9.30 - 16.00,  

w sezonie turystycznym (15 czerwca - 15 wrze�nia)  
w niedziele w godz. 10.00 - 18.00,  

• obowi�zuje bilet wst�pu do parku, 
we czwartki: park, Oran�eria - wst�p bezpłatny. 

 
 

Ceny biletów wst�pu do parku: 
 

wst�p (bez oprowadzania): 
• bilet normalny 4 zł  
• bilet ulgowy 2,50 zł  

wst�p i oprowadzanie w j�zyku polskim (w tym opłata za przewodnika 2 zł): 
• bilet normalny 5,50 zł  
• bilet ulgowy 4,50 zł  

wst�p i oprowadzanie w j�zyku obcym: 
• bilet grupowy 65 zł  

(w tym opłata za przewodnika 40 zł, grupa do pi�ciu osób)  
• bilet normalny 13 zł  

(w tym opłata za przewodnika 8 zł, grupa powy�ej pi�ciu osób)  
karnet kwartalny: 

• normalny 30 zł  
• ulgowy 15 zł  

 



14. Park w Wilanowie zajmuje powierzchni� 43 ha, czyli: 
A. 4,3 km2 
B. 430 000 m2 
C. 430 a 
D. 0,43 a 
 

15. W parku znajduj� si� rabaty kwiatowe o ró�nych kształtach. Ni�ej podane s� 
wymiary czterech rabat w kształcie prostok�ta. W�ród nich najwi�ksz� 
powierzchni� ma rabata o wymiarach: 
A. 21,5 m  i  13 m 
B. 12 m  i  13,5 m 
C. 21 m  i  15 m 
D. 11,5 m  i  4 m 

 
16. Jedna z rabat w Ogrodzie Ró�anym ma kształt koła o �rednicy 10 m. Który 

rysunek przedstawia plan tej rabaty w skali 1 : 500? 
 

A.  B.  C.  D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment tekstu Marii Kuncewiczowej: Listy do ... 

(...) Nie pami�tam Jerzy naszych rozmów o pałacach. Mówiło si�  
o kamienicach, o chatach, o dworach... Wilanów dla mnie o�ył, dopiero  
kiedy si� dowiedziałam, �e tam mo�na od ogrodnika kupowa� kwitn�ce  
gał�zie magnolii. Ustawiłam sobie taki bukiet na desce fortepianu (...) 

 
 

17. Adresatem listu jest: 
A. Maria Kuncewiczowa, 
B. Jerzy, 
C. ogrodnik, 
D. Jan III Sobieski. 

 
18. W powy�szym tek�cie przeno�ni� jest: 

A. Wilanów dla mnie o�ył, 
B. Kwitn�ce gał�zie magnolii, 
C. Ustawiłam sobie taki bukiet, 
D. Mówiło si� o kamienicach. 

1 km2=100 ha 



19. W parku w Wilanowie ro�nie ok. 100 drzew znajduj�cych si� pod szczególn� 
ochron�. W�ród nich jest 7 du�ych magnolii, 16 d�bów, 6 klonów i 12 lip. Który 
diagram przedstawia wła�ciw� liczb� drzew? 

 
 
 A.  B. 
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 C.  D. 
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20. Ogrody Wilanowa, głównie wiosn� i latem, s� bajecznie kolorowe ze wzgl�du na 

du�� ilo�� kwiatów. Dzi�ki swoim barwom ro�liny te:  
A. dłu�ej utrzymuj� wilgo�, 
B. ch�tniej s� zapylane przez owady, 
C. lepiej transportuj� zwi�zki pokarmowe,  
D. skuteczniej przeprowadzaj� proces fotosyntezy. 

 



21. Rysunek przedstawia rozmieszczenie kwiatów na lewej połowie rabaty. Kwiaty 
prawej cz��ci umieszczone s� symetrycznie. Uzupełnij brakuj�c� cz��� rysunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Na jednej z rabat w parku posadzono w rz�dach tworz�cych prostok�t krzewy 

ró�, po tyle samo krzewów w ka�dym rz�dzie.  
W ilu rz�dach i po ile krzewów w ka�dym rz�dzie mo�na posadzi� 20 krzewów 
ró�? Podaj wszystkie mo�liwo�ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla ilu krzewów jest najwi�cej mo�liwo�ci rozmieszczenia ró�: 20, 30 czy 35? 
Uzasadnij odpowied�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied�: _______________________________________________________ 



23. P�dy drzew i krzewów rosn�cych w parku s� regularnie przycinane. Wyja�nij, 
jakie znaczenie, poza nadawaniem ozdobnych kształtów, ma przycinanie 
głównych p�dów ro�lin. 

 
Odpowied�: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
24. W Muzeum Plakatu w Wilanowie co dwa lata organizowana jest Mi�dzynarodowa 

Wystawa Plakatu (Biennale Plakatu). Napisz ogłoszenie informuj�ce o jej 
otwarciu w maju bie��cego roku. 
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25.Opisz ogród przedstawiony na fotografii.  
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