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czas trwania  60 minut 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu   Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu 
 

Uczestnik konkursu   (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)  
 
 

Nazwisko       Imię  

  
Data urodzenia   Miejsce urodzenia 

 
 

Szkoła        Klasa 
 
TABELA ODPOWIEDZI 
Zakreśl X właściwą odpowiedź. W kaŜdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.  
W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz X dobrą odpowiedź. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
Sprawdzenie poprawności odpowiedzi (wypełnia nauczyciel) 

W kaŜdej z poniŜszych kratek wpisać 0 lub 1 zgodnie z kluczem odpowiedzi 
                         

 
Suma uzyskanych punktów ………………………   Sprawdzający ………………… 

 
 
 

WROCŁAW PO JAPOŃSKU 
 

 Ogród Japoński, połoŜony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej przy ul. Mickiewicza, jest 
jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku, jakie pozostały we Wrocławskim Parku 
Szczytnickim. Przygotowany i urządzony przez największego wówczas japonistę - entuzjastę, hrabiego Fritza 
von Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai - był perłą wystawy. 
 Cechami ogrodu japońskiego widocznymi na pierwszy rzut oka są: porządek, harmonia, 
powściągliwość i równowaga elementów, które ostatecznie dają wraŜenie pełnej kontroli człowieka nad 
przyrodą. KaŜdy z elementów ma własną symbolikę, a w zestawieniu z grupą innych zyskuje dodatkowe 
znaczenie. Stanowi to podstawowe załoŜenie japońskiej sztuki ogrodowej.  
 Ogród japoński tworzy szereg elementów mających głęboką symbolikę, a takŜe ściśle określone 
miejsce w ogrodzie. Największy wpływ na symbolikę elementów ogrodu ma religia rodzima, szhintoizm, 
przejęty od Chińczyków buddyzm, a takŜe jego odłam amidyzm i wykształcony na bazie buddyzmu zen. 
Oprócz religii wpływ na wygląd ogrodów japońskich miały mity. 
 Według japońskiej koncepcji postrzegania świata człowiek nie jest władcą otaczającej go natury, ale 
jednym z jej elementów. W kształtowaniu ogrodu wykorzystuje się naturalne elementy, takie jak kamień, woda, 
rośliny, które są poddane działaniu czynników atmosferycznych. Nawet w najmniejszym ogrodzie starano się 
uzyskać perspektywę pejzaŜu. Za pomocą specjalnych technik np. sadzenia drzew wysokich wewnątrz 
ogrodu, a niskich na zewnątrz, starano się wpisać ogród w otaczający krajobraz. Ogród japoński kształtowany 
był zatem w zgodzie z naturą, ona bowiem decyduje, kiedy rośliny zakwitną i kiedy wydadzą owoc, kiedy liście 
zmienią barwę na jesienną, aŜ wreszcie opadną na zimę. 
 W kompozycji ogrodu japońskiego niezwykle istotne są strony świata i to właśnie nim podlegał układ 
elementów ogrodu. Wschodnia strona podlegała bóstwu z mitologicznym Błękitnym Smokiem, zachodnia 
bóstwu z Białym Tygrysem, południowa bóstwu z Czerwonym Ptakiem, a północna bóstwu z Mrocznym 
Wojownikiem. Według taoizmu wschodnia strona była źródłem tego, co czyste, dobre i jasne, a zachodnia była 
siedzibą zła.  
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 Elementy ogrodu japońskiego to przede wszystkim roślinność, woda,  kamień, a takŜe Ŝwir i piasek. 
Odrębną grupę elementów uzupełniających kompozycję stanowią elementy małej architektury, takie jak 
mostki, źródełka do czerpania wody, kamienne latarnie, pagody, altany i pawilony np. słuŜące do odprawiania 
ceremonii herbacianej.  
 Japońscy twórcy ogrodów cenili stałość i niezmienność form, priorytetem było to, Ŝeby ogród o kaŜdej 
porze roku wyglądał jednakowo efektownie. W związku z tym stosowano gatunki iglaste i zimozielone, które 
tworzyły szkielet kompozycji.  
Szczególną wagę przywiązywano do roślin, które w okresie kwitnienia obsypywały się pięknymi kwiatami. 
Japończycy cenili kwiaty chryzantemy i wiśni ze względu na ich naturalność, subtelność i prostotę, a gardzili 
europejskim przywiązaniem do róŜ. Drzewa wiśni sadzono najczęściej od strony wschodniej ogrodu. 
W zachodniej stosowano rośliny, których liście na jesieni przebarwiały się, urozmaicając w ten sposób 
kompozycję.  
 Kolejnym elementem charakterystycznym dla ogrodów japońskich są kamienie. Stosuje się je ze 
względu na ich głęboką symbolikę. UŜywa się ich w formie naturalnych głazów odpowiednio zestawionych 
w kompozycje o znaczeniu metaforycznym. Kamienie poddawano takŜe obróbce i wykonywano z nich 
elementy architektury takie, jak: latarnie, mostki, zbiorniki na wodę, nawierzchnie na ścieŜki. WaŜnym 
elementem ogrodu jest woda. Elementy wodne to staw, strumień i wodospad, które połączone ze sobą tworzą 
tzw. drogę wodną. Zaczyna się ona wypływając z wodospadu, z którego przepływa strumieniem do stawu; 
płynąc z kierunku wschodniego na zachód, zabiera ze sobą wszelkie zło duchowe i oczyszcza zwiedzających.  
 
 Ogród japoński tworzy szereg elementów o bogatej symbolice, głęboko zakorzenionej w kulturze 
Japonii. KaŜdy znajdzie w nim piękno natury połączone z kunsztem ogrodniczym. 
  

(na podstawie, Karolina Łopusińska,  
„Ogród japoński – znaczenie i symbolika elementów”,  

[w:] „Ekonatura”, Nr 8 (57) 2008) 
 
 
 
 

ZADANIA 
 
1. W którym wieku odbyła si ę 
organizowana we Wrocławiu Wystawa 
Światowa? 
 

A.  XIX 
B.  XXI 
C.  XX 
D.  XVIII 
 
 
2. Mankichi Arai był 
 

A. japonistą – entuzjastą. 
B. ogrodnikiem. 
C. właścicielem Parku Szczytnickiego. 
D. dyrektorem Wystawy Światowej. 
 
 
3. Cechami ogrodu japo ńskiego nie  są: 
 

A. powściągliwość i harmonia. 
B. harmonia  i porządek. 
C. równowaga elementów. 
D. przepych i wystawność. 

 
4. Podstawowym zało Ŝeniem japo ńskiej 
sztuki ogrodowej była 
 

A. symbolika szeregu elementów. 
B. zasada niestosowania symboli. 
C. symbolika trzech elementów. 
D. zasada dowolnego interpretowania symboli. 
 
 
5. Przestrzeni ą w ogrodzie japo ńskim rz ądzi: 
 

A. filozofia chaosu. 
B. filozofia porządku. 
C. filozofia przypadku. 
D. filozofia róŜnorodności. 
 
 
6. Która religia nie miała  wpływu na 
symbolik ę ogrodów japo ńskich ? 
 

A. Buddyzm. 
B. Szintoizm. 
C. Hinduizm. 
D. Amidyzm. 
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7.  Dokończ zdanie. 
Ogród japo ński kształtowany był…  
 

A. w zgodzie z ukształtowaniem terenu. 
B. w zgodzie klimatem. 
C. w zgodzie z człowiekiem. 
D. w zgodzie z techniką. 
 
 
8. Ile jest głosek w wyrazie 
przywi ązywano ?  
 

A. 11 
B. 13 
C.12 
D.10 
 
 
9. Według japo ńskiej koncepcji 
postrzegania świata człowiek jest 
 

A. władcą natury. 
B. stwórcą świata. 
C. częścią przyrody. 
D. ofiarą natury. 
 
 
10. Jakie elementy nie  są wykorzystywane 
przy kształtowaniu ogrodu ? 
 

A. Kamienie. 
B. świr. 
C. Piasek. 
 D. Zwierzęta. 
 
 
11. Której stronie świata, w kompozycji 
ogrodu japo ńskiego, podlegało bóstwo 
o charakterze spersonifikowanym: 
 

A. Wschodniej. 
B. Północnej. 
C. Zachodniej. 
D. Południowej. 
 
 
12. W wypowiedzeniu:  Ogród japo ński 
tworzy szereg elementów maj ących gł ębok ą 
symbolik ę, a takŜe ściśle okre ślone 
miejsce . Liczba rzeczowników to 
 

A. 6 
B. 7 
C. 5 
D. 8 

13. Które zdanie jest fałszywe  ? 
 

A. Drzewa wiśni sadzono od strony wschodniej. 
B. Japończycy szczególnie cenili chryzantemy 
za ich prostotę. 
C. W ogrodzie dominowały  róŜnokolorowe róŜe.  
D. DuŜą wagę przywiązywano do roślin 
kwitnących. 
 
 
14. Czego w ogrodzie japo ńskim nie  
wykonywano z kamienia ? 
 

A. Pagody, 
B. Mostów, 
C. Latarni, 
D. ŚcieŜek. 
 
 
15. Droga wodna była symbolem: 
 

A. wiary. 
B. nadziei. 
C. miłości. 
D. oczyszczenia. 
 
 
16. Odprawianiu ceremonii herbacianej nie  
słu Ŝyły 
 

A. mostki. 
B. kamienne latarnie. 
C. ścieŜki. 
D. altany. 
 
 
17. Długo ść jednego kroku to 0,6 metra. 
Odległo ść od Ogrodu Japo ńskiego do Hali 
Stulecia wynosi 360 kroków. Odległo ść ta to 
 

A. 261 m 
B. 21 600 cm 
C. 21 600 dm 
D. 21 600 mm 
 
 
18. Powierzchnia Parku Szczytnickiego, na 
terenie którego znajduje si ę Ogród Japo ński, 
to około 115 ha (hektarów). Powierzchnia 
Parku Szczytnickiego wynosi 
 

A. 1150 a (arów) 
B. 115 000 000 cm 2  
C. 1 150 000 m 2  
D. 0,115 km 2  
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19. Odległo ść z osiedla Jagodno na 
Krzykach do Ogrodu Japo ńskiego wynosi 
10,2 km. Ile czasu na przebycie tej drogi 
potrzebuje rowerzysta jad ący z średni ą 
prędkością 12 km/h (kilometry na godz. )? 
 

A. 51 minut. 
B. 0,8 godziny 
C. 1 godzina i 5 minut. 
D. 18 000 sekund. 
 
 
20. Powierzchnia Ogrodu Japo ńskiego to 
370 arów, a Parku Szczytnickiego 115 ha. 
Powierzchnia Parku Szczytnickiego jest 
większa od powierzchni Ogrodu 
Japońskiego 
 

A. około 3,1 razy. 
B. o 780 arów. 
C. około 31 razy. 
D. o 111 300 m 2 . 
 
 
21. Wstęp do Ogrodu jest płatny 3 zł bilet 
normalny i 1,50 zł bilet ulgowy. Płac ąc 
banknotem dwudziestozłotowym za trzy 
bilety normalne i trzy bilety ulgowe 
otrzymamy reszty: 
 

A. więcej niŜ 10 zł. 
B. 600 gr. 
C. 650 gr. 
D. mniej niŜ 5 zł. 
 
 
22. Basia zwiedzała Ogród Japo ński 
1 godzin ę i 12 minut. Wska Ŝ nieprawdziwy  
czas zwiedzania ogrodu przez Basi ę 
 

A. 72 minuty. 
B. 4320 sekund. 
C. 1,2 godziny. 
D. 1,3 godziny. 
 

23. W maju 1997 roku, po dwuletnim okresie 
rekonstrukcji, odbyło si ę otwarcie 
odnowionego Ogrodu Japo ńskiego. Ile czasu 
upłyn ęło od powstania Ogrodu Japo ńskiego, 
do podj ęcia prac rekonstrukcyjnych ? 
 

A. 11 lat. 
B. 82 lata. 
C. 84 lata. 
D. więcej niŜ jeden wiek. 
 
 
24. Na terenie ogrodu znajduj ą się róŜne 
strumyki i kaskady wodne. Basia, zwiedzaj ąc 
ogród, zaobserwowała, Ŝe liść płyn ący 
strumykiem pokonał odległo ść 5 metrów w 
czasie 20 sekund. Pr ędkość nurtu strumyka, 
po którym płyn ął li ść to 
 

A. 1 km/h 
B. 0,30 km/h 
C. 0,9 km/h 
D. 0,2 m/s 
 
 
25. Basia odwiedziła w zimie 2008 roku 
Ogród Japo ński 2 razy: 28 lutego o godzinie 
10.00 i 2 marca o godzinie 12.00. Ile czasu 
upłyn ęło pomi ędzy tymi datami? 
 

A. 2 dni i 2 godziny. 
B. 74 godziny. 
C. 4 dni i 2 godziny. 
D. 70 godzin. 
 

 


