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Instrukcja dla zdającego 

 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron 

(zadania 1–22). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym na 

karcie odpowiedzi (http://tnij.org/karodp) 

3. Pamiętaj, aby wszystkie odpowiedzi przenieść na kartę 

odpowiedzi, gdyż zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 

4. Podczas egzaminu możesz korzystać z tabeli walorów 

fonetycznych wszystkich run futharku starszego 

(http://tnij.org/pisrun). 

5. Kopiowanie odpowiedzi jest zabronione i będzie karane. 
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Okropnie Wyczerpujący Test Magiczny ze starożytnych run 

 

Zadanie 1. (2 pkt.) 

Oceń, które informacje na pewno dotyczą pustej runy. Wpisz w tabelę literę P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe. 

 

  P/F 

A Pusta runa pochodzi z czasów starożytnych.  

B Głupiec to odpowiednik pustej runy w Wielkich Arkanach.  

C 
Pustą runę wykorzystuje się w rozkładach runicznych jako dopełnienie futharku 

starszego. 

 

 

 

Zadanie 2. (3 pkt.) 

Alfabet runiczny znacznie ewoluował na przestrzeni lat, co objawia się w postaci licznych jego 

odmian. 

Każdemu alfabetowi runicznemu (A – D) przyporządkuj, zgodnie z prawdą, opisującą go 

informację (1 – 6). Każdej informacji możesz użyć tylko raz. 

 

A.  Futhark armeński 

B.  Futhark duński 

C.  Futhark starszy 

D.  Futhark szwedzko-norweski 

1.  Uległ wpływom chrystianizacji 

2.  Został stworzony przez Guido van Lista 

3.  Był wykorzystywany do pism oficjalnych 

4.  Wykorzystany został w ideologii nazistowskiej 

5.  Wyewoluował z pierwszego alfabetu runicznego 

6.  Składa się z 33 znaków 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt.) 

Kloto, Lachesis i Atropos to występujące w greckiej mitologii boginie przeznaczenia. Znały one 

przyszłość ludzi i bogów oraz posiadały moc przecinania nici ludzkiego żywota. 

 

Podaj nazwę runy futharku starszego, która ma symbolikę odpowiadającą przedstawionemu 

opisowi. 

…............................................................................................................................................................ 
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Zadanie 4. (2 pkt.) 

Poniżej przedstawiony został rozkład karmiczny. 

 







 

Podaj znaczenie pozycji tego rozkładu, dla której będziemy odczytywać symbolikę run othala-

sowilo-hagalaz. 

…............................................................................................................................................................ 

 

Zadanie 5. (1 pkt.) 

O wielu parach runach możemy powiedzieć, że ich symbolika reprezentuje dwa przeciwne bieguny. 

 

Wybierz, która z podanych par run nie potwierdza założenia opisanego w treści zadania: 

A.  tiwaz i berkana   B.  dagaz i sowilo   C. isa i fehu 

 

 

Zadanie 6. (2 pkt.) 

Poniższy obraz przedstawia pewną reprezentantkę nordyckiego panteonu bogów. 

 

 

 

a) Podaj imię bogini przedstawionej na rysunku. 

…...................................................................................... 

 

b) Podkreśl tę spośród podanych niżej informacji, 

która nieprawdziwie opisuje przedstawioną boginię. 
 

Przedstawiona na obrazie bogini: 

-  była boginią magii, 

-  jeździła powozem zaprzężonym w dziki, 

-  była żoną Freja. 
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Zadanie 7. (1 pkt.) 

Lustro należy do jednych z najstarszych wynalazków ludzkiej cywilizacji. Jako zwierciadła 

interpretuje się już szlifowane kamienie pochodzące z epoki paleolitu. W epoce starożytnej 

upowszechniły się zwierciadła z polerowanego metalu, np. srebra. One też dominowały przez 

większość średniowiecza. 

 

Na podstawie powyższego tekstu zdecyduj, której runie futharku starszego możemy przypisać 

związek z metalem szlachetnym, jakim jest srebro. 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

Zadanie 8. (5 pkt.) 

Inga, początkująca runistka, wybiera się niedługo w długą podróż przez prawie cały Półwysep 

Skandynawski. Drogę planuje przemierzyć konno. Runiczną mentorką Ingi jest jej ciotka Aneta 

i właśnie do niej Inga zwróciła się po wskazówkę, w jakiej runie szukać potencjalnej opiekunki w 

czasie podróży. Aneta, kobieta lubiąca zagadki, zaproponowała jej trzy runy (podane niżej). 

 

a) Pomóż Indze w wyborze, zaznaczając runę, która z pewnością nie pomoże jej w tej podróży. 

 

A. ehwaz    B. raidho    C. ingwaz 

 

b) Uzasadnij krótko swój wybór, powołując się na znane Ci symbole, z jakimi wiążą się 

pozostawione przez Ciebie runy. 

…............................................................................................................................................................

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

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

 

Inga wyruszyła w swą podróż. Po kilkunastu dniach zatrzymała się w małej wiosce, by nabrać sił. 

Zaprzyjaźniła się tam z pewnym młodzieńcem o imieniu Sigfrid. Bardzo szybko zorientowała się, 

że zaczyna ich łączyć magiczna więź miłości i zdecydowała się poszukać porady na temat nowej 

znajomości w runach, próbując poznać ich runę partnerską. 

 

c) Podaj nazwę runy, która posłuży Indze za radę.    ….............................................................. 
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Zadanie 9. (2 pkt.) 

W poniższej tabeli przedstawione zostały informacje dotyczące runy tiwaz. Oceń ich prawdziwość 

wpisując literę P, jeśli uznasz je za prawdziwe, lub F, jeśli uznasz, że są one fałszywe. 

 

  P/F 

A Runa ta jest poświęcona jednemu z Asów.  

B Wśród właściwości leczniczych tej runy są właściwości odtruwające.  

C W pozycji odwróconej runa ta jest symbolem honoru.  

 

 

Zadanie 10. (1 pkt.) 

Każdej runie przyporządkowuje się jej odpowiednik w świecie roślin oraz w świecie zwierząt. Choć 

niektóre związki są bardzo niejasne, istnieje również wiele związków bardzo charakterystycznych. 

Poniżej przedstawiono trzy runy oraz przykładowe rośliny. 

 

laguz 

sowilo 

thurisaz 

orchidea 

dzika róża 

tatarak 

 

Podaj nazwę runy oraz nazwę rośliny, których nie da się połączyć w parę ze względu na 

kryterium, jakim jest powiązana symbolika (pozostałe runy oraz rośliny można w pary 

połączyć). 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

Zadanie 11. (3 pkt.) 

Zdecyduj, której z podanych niżej przedstawicielek grona pedagogicznego Uniwersytetu Nauk 

Magicznych jesteśmy w stanie zupełnie poprawnie wyliczyć runę osobistą, a następnie wylicz tę 

runę i podaj jej nazwę. 

 

A. Agnieszka Cruz  B. Rashelle Conroy Skarsgard C. Gabrysia During 

 

Runa osobista tej nauczycielki to …................................. . 
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Zadanie 12. (1 pkt.) 

Dokończ poniższe zdanie, dotyczące właściwości leczniczych pewnej runy futharku starszego: 

 

Opiekę nad rozwijającym się płodem sprawuje runa …...................................... . 

 

 

Zadanie 13. (1 pkt.) 

Przeczytaj poniższy tekst dotyczący Cuculi canori, czyli kukułki zwyczajnej. 

 

W okresie godowym samica kopuluje z paroma samcami. Wabi je kukaniem z dobrze 

wyeksponowanego miejsca – słupa, płotu, przewodu linii energetycznej czy z bezlistnej gałęzi. 

Gżegżółki nie zachowują monogamii, nie tworzą zatem par, tym bardziej, że samców jest zwykle 

więcej niż samic. Nigdy nie zakładają gniazd, ani nie wychowują piskląt. 

 

Opis ten jest zupełnym zaprzeczeniem symboliki pewnej runy futharku starszego. Zdecyduj, 

o jakiej runie mowa, zaznaczając jej przedstawienie graficzne. 

 

A.        B.        C.   

 

 

Zadanie 14. (2 pkt.) 

Poniżej wypisane zostały cztery dolegliwości, które mogą zostać załagodzone przez pewne runy, 

dzięki ich właściwościom leczniczym. 

 

nowotwór      gorączka      bezpłodność      reumatyzm 

 

Do podanych run dopisz dolegliwość (spośród podanych poniżej), przy której zwalczaniu 

może się ona okazać pomocna: 

 a)  fehu …....................................... 

 b)  hagalaz …....................................... 
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Zadanie 15. (1 pkt.) 

Dwa przeciwne światy występujące w mitologii nordyckiej – Muspelheim i Nilfheim – mieszają się 

w miejscu, nazywanym …......................................... . 

 

 

Zadanie 16. (2 pkt.) 

Na poniższym obrazku znajdują się dwa symbole, których śladu możemy się doszukiwać również 

w runach futharku starszego. Jeden z nich, z uwagi na swoją zmienność, jest wiązany z pewną runą 

aettu Tyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie tekstu, podaj dwie runy, których możemy się doszukać na tym symbolicznym 

obrazku. 

…..................................................... …..................................................... 

 

 

Zadanie 17. (2 pkt.) 

Uporządkuj podane rozkłady runiczne według rosnącej ilości run w nich wykorzystywanych. 

 

A. Trzy Norny     B. krzyż runiczny     C. ślepy los     D. dwanaście domów    E.  rozkład karmiczny 

 

…............................................................................................................................................................ 
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Zadanie 18. (2 pkt.) 

Oceń prawdziwość informacji w tabeli, wpisując P (jeśli informacja jest prawdziwa) lub F (jeśli jest 

fałszywa). 

  P/F 

A Wilk Fenrir był synem Lokiego.  

B Tyr zginął w walce z Fenrirem.  

C Do czasu Ragnaröku, Fenrir ma być spętany sznurem uplecionym z brody kobiety.  

 

 

Zadanie 19. (1 pkt.) 

Sven w wyniku poważnego wypadku stracił wzrok. Długo nie mógł pogodzić się ze swoim 

kalectwem – jego pasją jest myślistwo, a w wyniku wypadku nie może już więcej polować. Dzięki 

działaniu pewnej runy, znacznie wyostrzył się jego zmysł dotyku i teraz z wielkim zapałem oddaje 

się lekturze powieści zapisanych alfabetem Braille'a. 

 

O jakiej runie jest mowa w powyższym tekście? …................................................. . 

 

 

Zadanie 20. (1 pkt.) 

Od XI wieku naszej ery postępowała na Półwyspie Skandynawskim chrystianizacja tamtejszej 

ludności powiązana z wypieraniem ich kultury oraz obyczajów, co tyczy się również alfabetu 

runicznego oraz wierzeń pogańskich. Schrystianizowano również wizerunek Thora i od tamtej pory 

kojarzono go głównie z jedną z podanych niżej postaci. Zaznacz, z którą. 

 

A. z Dzeusem   B. z Jezusem Chrystusem  C. z archaniołem Michałem 
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Zadanie 21. (3 pkt.) 

W tabeli przedstawiono trzy zestawy run futharku starszego, po trzy runy w każdym. Jeden z nich 

nie zawiera runy wspomagającej układ rozrodczy. Odnajdź ten zestaw. 

 

A othala, mannaz, isa  

B ansuz, algiz, raidho  

C ingwaz, dagaz, uruz  

 

 

Oceń, czy którakolwiek runa z zestawu A jest w stanie pomóc kobietom przejść przez okres 

menopauzy. Jeśli znajduje się tam taka runa, wskaż ją, a jeśli nie - podaj dowolną właściwość 

leczniczą runy othala. 

…............................................................................................................................................................

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

 

 

 

Zadanie 22. (1 pkt.) 

Poniższe zdjęcie przedstawia Vanessam atalantam, czyli Rusałkę admirał - gatunek motyla. 

 

 

Przedstawienie graficzne pewnej runy oraz reprezentowana przez nią symbolika wskazują na 

jej ścisły związek z motylem. Podaj nazwę tej runy. 

…............................................................................................................................................................ 
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BRUDNOPIS 


