
 

EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW  
HUMANISTYCZNYCH 

 
 
Instrukcja dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

 
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 29 zadań. 
 
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
 
4. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem. 
 
5. Do niektórych zadań podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.  

Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem    , np.: 
 
A.  B.  C.  D.  

 
6. Jeśli się pomylisz, otocz znak      kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:
 

A.  B.   C.  D.  
 
7. Do niektórych zadań podane są dwie odpowiedzi:  

 
TAK NIE 
 
Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Wybierz ją i zaznacz znakiem    , np.:
 
TAK NIE 
 

8. Pozostałe zadania wykonaj bezpośrednio pod poleceniami. 
Pomyłki przekreśl. 
 

9. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis, z którego możesz skorzystać. 
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

 
 
 

 
 
            

 
 
 

 
Powodzenia! 

MAJ 2004 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
do 180 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 
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 Żyjemy wśród innych 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 1., 2., 3. i 4. 

2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej, którą społeczeństwo polskie zatwierdziło  
w powszechnym głosowaniu. Ustawa weszła w życie 17 października 1997 
roku. W porównaniu z ustawą konstytucyjną z 17 października 1992 r. 
ograniczyła władzę prezydenta.  

 
     

 
Na podstawie tekstu uzupełnij zdanie. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 17 października ........... r.  
 
 

Przeczytaj zdanie i wpisz w wykropkowane miejsce wyraz fakt lub opinia. 

Społeczeństwo polskie zatwierdziło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
 w powszechnym głosowaniu.                ...................................                                    
 
  

Na podstawie tekstu podaj, jaki dokument ograniczył władzę prezydenta. 
 
.................................................................................................................................  
 
 
 
Na podstawie tekstu dokończ zdanie. 

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej uchwaliło ................................................ . 
 
 

Dokończ zdanie. 

Aktem prawnym, który określa ustrój państwa, jest ........................................... . 

 

Zadanie 2. 

Zadanie 3. 

Zadanie 1. 

Zadanie 4. 

Zadanie 5. 



Strona 3 z 12

 Na podstawie tekstu wykonaj zadania 6. i 7. 

Art. 1. 
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

(...) 
Art. 8. 

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

(...) 
Art. 83. 

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty). 

 

Na podstawie tekstu uzupełnij zdanie. 

O obowiązku przestrzegania prawa mówi artykuł ………….. konstytucji.  

 

Uzupełnij zdanie odpowiednim wyrażeniem z ramki. 

 
 
 
 

Konstytucja to .................................................................. . 

 

Razem, młodzi przyjaciele!... 
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; 
Jednością silni, rozumni szałem,  
Razem młodzi przyjaciele!... 

Adam Mickiewicz, Oda do młodości (fragment), [w:] Barbara Kryda, 
Krajobraz poezji polskiej, Warszawa 1986. 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Dla osoby mówiącej w wierszu największą wartością jest 

A. miłość.        B. jedność. 
C. wolność.         D. równość. 

 

Zadanie 6. 

zgromadzenie posłów i senatorów umowa między dwoma państwami 

najważniejsza ustawa w państwie wykaz najważniejszych wydarzeń 

Zadanie 7. 

Zadanie 8. 
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Nadaj tytuł przedstawionej ilustracji. 

 

Tytuł: ....................................................................................... 

 
 
Twoja klasa organizuje gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka. 
Napisz zaproszenie skierowane do młodszych kolegów i koleżanek. 
Podaj niezbędne informacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie 9. 

Zadanie 10. 

 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................
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 Przeczytaj wiersz i wykonaj zadania: 11., 12., 13. i 14. 

Dzień dobry, Panie Andersenie, 
Pan daleko pośród gwiazd, 
a tutaj rośnie pokolenie 
i to pytanie zadać czas: 
– A co z nas będzie? 
Co z nas będzie? 
Czy wyrośniemy na łabędzie 
jak to kaczątko z dawnych lat? 

Wanda Chotomska, Dzień dobry, Panie Andersenie (fragmenty),  
[w:] Krystyna Lenkiewicz, Wybór wierszy, Warszawa 1990. 

 

 
Dokończ zdanie. 

Osoba mówiąca zwraca się do ......................................... . 
 
 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Wiersz dotyczy 

A. narodzin.        B. dorastania. 
C. dorosłości.       D. starości. 
 
 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Użyte w wierszu powtórzenie: 

                        A co z nas będzie? 
                       Co z nas będzie?  

służy podkreśleniu uczucia 

A. żalu.         B. radości.  
C. pewności.       D. niepewności. 
 
  

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Tekst napisany jest językiem 

A. urzędowym.       B. artystycznym.  
C. naukowym.       D. potocznym. 
 
 
 

Zadanie 12. 

Zadanie 13. 

Zadanie 14. 

Zadanie 11. 
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 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 15., 16., 17. i 18. 
 

Maryla uwielbia opowieści Andrzeja o jego domu i rodzicach.  
– Zrozum, Maryla. Przecież to nie jest tak jak… z książką, filmem. 
To poważne sprawy. 
– A czy jak idziesz na spotkanie ze mną, też im o tym mówisz? 
– Naturalnie. Oni mają do mnie zaufanie. Rozumiesz, traktują mnie 
jak dorosłego. 

Maryla pyta z niedowierzaniem: 
– Jak dorosłego? 
– Tak. Trzeba kogoś bardzo dobrze znać, mieć do niego zaufanie, 
by można go było tak traktować! A kto może mnie lepiej znać niż 
oni? Wiesz, niedawno była taka historia, że kupowaliśmy nowe 
meble. Ja narysowałem projekt. Ojcu się nie podobało.  
Ja zaprojektowałem regały odkryte, a ojciec wolał pod szkłem… 
– I co? – przerywa Maryla. 
– Naturalnie doszliśmy do porozumienia. Półki na książki są odkryte, 
a takie różne schowanka się oszkli... 

Na podstawie: Wojciech Wiśniewski, Szukam przyjaciela, Warszawa 1974. 

 

 

Na podstawie tekstu oceń prawdziwość zdań. Zaznacz TAK lub NIE.  

Andrzej opowiada Maryli o ulubionych książkach.                       TAK        NIE 

Maryla chętnie słucha opowieści Andrzeja.                                   TAK        NIE 

  

Na podstawie tekstu zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Porozumienie między Andrzejem a ojcem było możliwe dzięki temu, że 

A. byli gotowi do ustępstw. 
B. mieli podobne pomysły. 
C. pozostali przy swoich racjach.  
D. skorzystali z opinii sprzedawcy. 
 

 

 

 

 

Zadanie 15. 

Zadanie 16. 
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Korzystając z tekstu, dokończ zdanie.  

Rodzice traktują Andrzeja jak dorosłego, ponieważ ............................................. 

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

 

Przeczytaj pytanie i połącz je z dwiema właściwymi odpowiedziami.  
 

 
Mówiąc im prawdę. 
 
 
Zaniedbując swoje obowiązki. 
 
 Jak zdobyć zaufanie rodziców? 
Dotrzymując danego słowa. 
 
 

 Lekceważąc ich zdanie. 

 
 
 

Napisz, jak rozumiesz przysłowie: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 17. 

Zadanie 18. 

Zadanie 19. 
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 Zapoznaj się ze schematem i wykonaj zadania: 20., 21. i 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przeczytaj zdania i oceń ich prawdziwość. Zaznacz TAK lub NIE.  

Dziadkami Andrzeja są Robert i Alicja.                                    TAK               NIE 

Ewa i Robert są rodzeństwem.                                                   TAK              NIE 

 

 

Podaj nazwisko rodowe (panieńskie) matki Pawła i Jarka. 

……………………………………..  

 

Na podstawie schematu zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Najmłodszym członkiem rodziny jest  
 
A. Andrzej.                    B. Jarek.                      C. Michał.                   D. Robert. 
 
 

Zadanie 21. 

Zadanie 20. 

Zadanie 22. 

Jan Wołek 
72 lata 

Anna Wołek
69 lat 

Michał Bąk 
42 lata 

Ewa Bąk 
41 lat 

Robert Wołek
38 lat 

Alicja Wołek
37 lat 

Paweł Bąk 
16 lat 

Jarek Bąk
16 lat 

Andrzej Wołek 
15 lat 

Rodzina Pawła i Jarka  
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Napisz list do babci. Opisz kolegów i koleżanki, z którymi najchętniej 
spędzasz wolny czas. 
Twój list musi być zgodny z tematem i zająć co najmniej połowę 
wyznaczonego miejsca, a podpis powinien być fikcyjny (nieprawdziwy). 
 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

 

Zadanie 23. 
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 Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 24., 25., 26., 27., 28. i 29. 

Jesteśmy identyczni. Takie same usta, oczy, włosy, wzrost. 
Na fotografii nawet mama nie potrafi nas odróżnić. I obaj 
skończyliśmy dzisiaj po szesnaście lat. 
Jesteśmy więc tacy sami. A jednak? Dlaczego mnie nie lubią? 
Stoję w drzwiach pokoju i kątem oka widzę, że Roman dziękuje 
Jarkowi za pomoc przed klasówką z matematyki. Jest  
i Zbyszek. Do niedawna mieli ze sobą na pieńku. Od czasu gdy 
Zbyszek złamał nogę, a Jarek latał do niego codziennie przez 
dwa tygodnie wakacji, żyją w przyjaźni. 
– Paweł, ogłuchłeś czy co? – głos brata wyrywa mnie z zadumy. 
– Słuchaj – mówi Jarek – na wsi są teraz wykopki. Masa roboty. 
Pojechałbyś razem z nami.  
– Nie mogę. Jutro cały dzień wkuwam historię. 
– No cóż, trudno.  

Stoję sam pośrodku pokoju i zastanawiam się, dlaczego oni 
mnie nie lubią.  
 

Na podstawie: Michał Androsiuk, Mój brat bliźniak, [w:] Jan Stanisław Kopczewski, 
O mnie, o tobie, o nas, Warszawa 1979. 

 
 

Na podstawie tekstu uzupełnij zdania odpowiednimi imionami. 

Jarek i .......................... to bliźniacy. 

Zbyszek przyjaźni się z .............................. . 

 
 

Na podstawie tekstu dokończ zdanie. 

Mama ma trudności z odróżnieniem synów na fotografii, ponieważ  

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

 

Na podstawie tekstu zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Osobą opowiadającą jest 

A. Zbyszek.                    B. Roman.                      C. Paweł.                     D. Jarek. 
 
 

Zadanie 24. 

Zadanie 26. 

Zadanie 25. 
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Jaki jest Jarek? 

Połącz liniami portret bohatera tekstu – Jarka – z trzema cechami jego 
charakteru.  
  
                                 koleżeński 

 
                  kapryśny 

 
                  wrażliwy  

 
                  samolubny 

 

 
 

                  uczynny 
 
 

Na podstawie tekstu napisz, co martwi Pawła. 

………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

Zaproponuj dwa sposoby rozwiązania jego problemu.  

1. …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….... 

2. ……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….... 

 

Na podstawie tekstu uzupełnij zdanie odpowiednim wyrazem z ramki. 
 

przenośne               dosłowne 
 
Zdanie: Do niedawna mieli ze sobą na pieńku. ma znaczenie .......................... . 

Zadanie 28. 

Zadanie 27. 

Zadanie 29. 

     Jarek 
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Brudnopis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


