
HUMOR ZE SPRAWDZIANÓW SZKOLNYCH, CZYLI „SREBRNE 

MYŚLI” 

Centrum Edukacji w Zabrzu – wybór z ostatnich lat  

(z komentarzem polonistycznym) 

 Największa poetka starożytna nosiła imię damskie. (cóż, w sumie 

logiczne) 

 Największa poetka starożytna to Homer.   (a Kopernik była kobietą) 

 Największa poetka starożytna to Syfona / Sefora.  (Safona tak naprawdę, 

ale pierwsza odpowiedź sugeruje córkę hydraulika, a druga miłośniczkę 

kosmetyków  - druga opcja bardziej pasuje do wyspy Lesbos) 

 Groby Tristana i Izoldy połączyło kłącze  (głóg, czyli pnącze – ale 

bulwiaste roślinki też mogą być) 

 Hrabia Roland walczył z wiatrakami.  (z wiatrakami czy Arabami, w 

zasadzie wszystko jedno – a propos, z wiatrakami walczył bodajże Don 

Kichote, bohater arcydzieła Cervantesa) 

 Hrabia Roland walczył ze smokiem.  (hobbit Bilbo też) 

 Hrabia Roland walczył z talibami.  (tyz piknie, jak mawiał Pyzdra i ks. 

Tischner – w Afganistanie czy w Iraku ?) 

 „Bogurodzica” to modlitwa adresowana do Orszuli.  (jak sam tytuł 

wskazuje niechybnie) 

 W „Pieśni nad pieśniami” (Stary Testament) opisane są różne stosunki.  

(ot, katolicki naród i pokolenie JP II) 

 W „Pieśni nad pieśniami” jest oblubienie i odlubienie.  (czyli w 

narzeczeństwie „skarb”, a po ślubie raczej „skarbonka”) 

 W „Hobbicie” Gandalf na wyprawę wziął Dilda.  (tak naprawdę to 

niejakiego Bilba Bagginsa – co te dzieciaki oglądają w necie…) 

 Matka Boska poroniła syna.  (zob. komentarz nieco wyżej – tak w ogóle 

to złota czcionka w historii szkoły naszej pięknej) 

 Kraków leży nad Bałtykiem.  (jak wieść gminna niesie, koleś zdawał 

geografię na rozszerzeniu) 

 Pod Grunwaldem walczyliśmy z krzyżowcami.  (a nie z 

różokrzyżowcami?) 

 Hiob był bogaty i zamężny.  (i należał do partii niejakiego Palikota) 

 Znany nurt filozofii greckiej to seksizm.  (co na to Gretkowska i 

Szczuka?) 



 Muzeum Jana Kochanowskiego znajduje się w jego ukochanym ogrodzie. 

(może w dziupli sławnej lipy ?) 

 Muzeum Jana Kochanowskiego znajduje się w jego ukochanym mieście.  

(generalnie to mieszkał raczej chyba na wsi, w zasadzie bez wątpienia w 

tzw. Czarnolesie, amen) 

 Człowiek, który wyrzeka się dóbr i uciech, to cynik.  (powiem cynicznie: 

to asceta) 

 Człowiek, który wyrzeka się dóbr i uciech, to duchowny.  (z wyjątkiem 

biskupa Paetza, ks. Rydzyka i ks. Jankowskiego, no, może jeszcze paru 

innych) 

 Człowiek, który wyrzeka się dóbr i uciech, to Sarmata.  (Sarmaci nasi 

barokowi akurat lubili wielce jeść, chlać i bić się, ale co tam, każdy ma 

jakieś wady) 

 Edyp uwolnił miasto od potwornego króla.  (Sfinks jako król – śmiała 

hipoteza filozoficzna, ale kto zna, zbada to CBA…) 

 Czterej ewangeliści to Łukasz, Jan i Kamil.   (patron Zabrza ewangelistą – 

znaczy Hindenburg to starożytna wiocha) 

 Achilles pokłócił się z Menelaosem (Agamemnonem) z powodu zabrania 

mu prawa jazdy.  (e tam, Achilles przecież zdawał trzy razy i nie zdał – 

testy to jego pięta achillesowa) 

 Achilles pokłócił się z Agamemnonem  z powodu zabrania mu syna. (miał 

go z matką, boginką Tetydą…oh, sorry, pochrzaniło mi się z „Królem 

Edypem”). 

 „Odprawa posłów greckich” jest pod względem gatunkowym ciekawa.  

(jest gatunkowo tragedią, ale doceniam inwencję teoretycznoliteracką 

mego ulubionego ucznia) 

 Słynny wiersz „Exegi monumentum” napisał człowiek.  (święta prawda, 

panie dzieju…) 

 Słynny wiersz „Exegi monumentum” napisał Jan Kochanowski.  (w 

kręgach polonistów zwany „polskim Horacym”) 

 Druga księga biblijna to Księga Zejścia / Odejścia / Przejścia / Wstępu. 

(oczywiście chodzi o Księgę Wyjścia, czyli Exodus – podziwiam 

wyobraźnię autorów wszelako) 

 W „Trenach” poeta odrzuca przede wszystkim persona gravis.  (ożesz ty, 

co to za ściąga „łacińska” – wystarczyło napisać „stoicyzm”) 



 W „Trenach” poeta odrzuca przede wszystkim prometeizm.  

(Kochanowski i Mickiewicz to prawie to samo – w reklamie „prawie” 

czyniło wielką różnicę) 

 „Rozmowa mistrza Polikarpia ze Śmiercią” to typowy przykład literatury 

średniowiecznej.  (ze Śmiercią dyskutował pewnie pływając w wannie 

przed Wigilią) 

 

UWAGI: Na szczęście – zgodnie z duchem ustawy o ochronie danych 

osobowych – nie ujawniamy klas i nazwisk (a szkoda…). 

W roku szkolnym 2012/2013 z rozmaitych źródeł zebrał i skomentował KK, 

czyli Dr House (inspirowany stylem Niekrytego Krytyka). Niech moc, 

maturzyści obecni i przyszli, będzie z wami, hej… 

 

 


