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EGZAMIN 
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 

 

JĘZYK POLSKI 

 
Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron i 22 zadania. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

KWIECIEŃ 2013 

2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.  
3. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem. Nie używaj 

korektora. 
 

4. 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 Czas pracy: 
do 135 minut

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

 

A B C D 

6. Do niektórych zadań podane są dwie odpowiedzi: 

A B lub TAK NIE 

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

A B lub TAK NIE 

7. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie z poleceniami. Rozwiązania zadań 
zapisuj czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki 
przekreślaj. 

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

 
Powodzenia! GH-P8-132 
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–7.  

WYGRANA 
A jednak i w ciężkim uczniowskim życiu zdarzają się jaśniejsze chwile. 

Kostek wygrał namiot.  
Kiedy Nemek przybiegł do niego z czasopismem, pokazując wydrukowane 

nazwisko Kostka i wymienioną nagrodę, szczęściarz nie chciał wierzyć 
własnym oczom. Zawołał zaraz Marcina, któremu w pierwszej chwili żal się 
zrobiło, że nie wziął w konkursie udziału. Przecież i on mógłby coś wygrać, ale 
mu się po prostu nie chciało marnować czasu. Trzeba było ileś tam książek 
przeczytać, a potem napisać, co się o nich myśli. Za długo! Wolał pognać do 
parku albo nad Wisłę, albo tak, po prostu, włóczyć się ulicami. Kostek co 
innego. Dobra jest, że chociaż on wygrał. 

Niecodzienna wiadomość rozniosła się po klasie piorunem. 
Na podstawie: Hanna Ożogowska, Głowa na tranzystorach, Warszawa 1971. 

 
Zadanie 1. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 
Narrator w tekście WYGRANA wypowiada się w____. 
 

trzeciej osobie A  pierwszej osobie B 

 
 
Zadanie 2. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  

Nemek wiedział, że Kostek wygrał 
konkurs, ponieważ ____. 

 usłyszał o tym od Marcina A 

 rozmawiano o tym w klasie B 

 przeczytał o tym w gazecie C 

 
 
Zadanie 3. (0-1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Marcin nie wziął udziału w konkursie, ponieważ był 

A. leniwy. 
B. koleżeński. 
C. lekkomyślny. 
D. obowiązkowy. 
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Zadanie 4. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 
Konkurs, o którym jest mowa w tekście, polegał na ____. 
 

przeczytaniu jednej książki przygodowej  A 

napisaniu opowiadania o przygodzie nad Wisłą B 

napisaniu opinii o przeczytanych książkach C 

 
 
Zadanie 5. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 
Aby zdobyć nagrodę, Kostek musiał ____. 
 

poświęcić swój wolny czas na 
wykonanie zadania 

konkursowego 
A  

poprosić kolegów o pomoc 
w wykonaniu zadania 

konkursowego  
B 

 
 
Zadanie 6. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 

W zdaniu Kostek wygrał namiot 
wykonawcą czynności jest ____. 

 Kostek  A 

 namiot B 

 
 
Zadanie 7. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 

Użyte w ostatnim zdaniu sformułowanie rozniosła się piorunem oznacza, że 
wiadomość o wygranej rozeszła się ____. 
 

niezauważenie A  szybko B 

 
 
 
 



Strona 4 z 10 

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 8.–10.  

JAK DZIECINNE PIĄSTECZKI 

Jak dziecinne piąsteczki, śmieszne, zaciśnięte, 
Chwieją się na gałęziach pączki dzikiej gruszy 
I przez powietrze w niebo szczęśliwe i święte 
Ślą pachnące uśmiechy swej różowej duszy. 

Pośród tłustej zieleni, skromne, nienatrętne, 
Na poważnych się prętach huśtają z muchami, 
I wszystko jest tak dziwnie dobre i odświętne, 
Jak gdyby zamiast pąków myśmy kwitli sami. 

Kazimierz Wierzyński, Poezje, Kraków 1975. 

 
Zadanie 8. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 
Pierwsza zwrotka wiersza jest w całości opisem ____. 
 

pąków gruszy A  różowych dusz B 

 
 

Zadanie 9. (0-1) 
Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 

1. 
Postać mówiąca w wierszu opisuje uczucie radości 
wywołane wiosną.  

TAK NIE 

2. 
Ostatni wers wiersza świadczy o tym, że postać mówiąca 
wypowiada się tylko w swoim imieniu. 

TAK NIE 

 
 
Zadanie 10. (0-1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Poeta porównał pąki gruszy do dziecinnych piąsteczek, aby podkreślić, że są one 

 
A. delikatne. 
B. nieśmiałe. 
C. troskliwe. 
D. dziwne. 
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Zadanie 11. (0-10) 
Napisz charakterystykę przyjaciela lub przyjaciółki. Może to być osoba, 
którą znasz lub postać wymyślona.  
W swojej charakterystyce posłuż się planem: 

1. Przedstawienie postaci. 
2. Wygląd zewnętrzny. 
3. Charakter. 
4. Przykłady zachowań. 
5. Ocena postaci. 

Pisz zgodnie z tematem. Twoja praca musi zająć co najmniej połowę 
wyznaczonego miejsca. 
 
……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 12.–19. 

GAZETA 
Pierwszym znanym nam sposobem regularnego informowania mieszkańców 

o bieżących wydarzeniach była założona przez Cezara gazeta codzienna 
Wydarzenia Dnia. Ukazywała się w Rzymie od 59 roku p.n.e. Niestety, nie 
zachował się ani jeden numer tej gazety; nie znamy także wysokości nakładu. 

Z listów Cycerona1 wiemy natomiast, że wiele osób regularnie ją 
otrzymywało i czytało. Istniała prawdopodobnie aż do roku 330, a więc prawie 
czterysta lat! 

Wydarzenia Dnia przynosiły wiadomości np. o obradach senatu, 
rozporządzeniach, procesach sądowych. Znaleźć w nich można było nowiny 
morskie i wojskowe, informacje o narodzinach i ślubach, doniesienia o wybuchu 
wulkanu, a nawet wyniki walk gladiatorskich.  

Na podstawie: Władysław Kopaliński, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1988. 
1 Cyceron, Marcus Tullius – (106-43 p.n.e.) rzymski mówca, polityk i filozof. 
 
Zadanie 12. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki. 
 
Utwór GAZETA jest tekstem ____. 
 

popularnonaukowym A  literackim B 

 
 
Zadanie 13. (0-1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź.  
 
Tytuł gazety Wydarzenia Dnia wskazuje, że był to 

A. dziennik. 
B. tygodnik. 
C. miesięcznik. 
D. kwartalnik. 
 
 
Zadanie 14. (0-1) 
Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 

1. 
W rzymskim muzeum znajduje się jedyny zachowany 
egzemplarz Wydarzeń Dnia.  TAK NIE 

2. 
Od Cycerona wiemy, że gazetę regularnie czytało wielu 
rzymskich obywateli.  

TAK NIE 
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Zadanie 15. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki. 
 
Pierwszy znany rodzaj gazety codziennej powstał w czasach ____. 
 

starożytnych A  współczesnych B 

 
 
Zadanie 16. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 

Wspomniany w tekście Cyceron jest postacią ____. 

 fikcyjną A 

   

 historyczną B 

 
 
Zadanie 17. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  

Zdanie „Wydarzenia Dnia” przynosiły wiadomości 
np. o obradach senatu, rozporządzeniach, procesach 
sądowych zawiera ____. 

 fakty A 

   

 opinię B 

 
 
Zadanie 18. (0-1) 
Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki.  
 
W sformułowaniu nakład gazety wyraz nakład odnosi się do ____. 
 

wymiarów strony gazety A  liczby egzemplarzy gazety B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 8 z 10 

Zadanie 19. (0-1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Poprawna forma liczebnika 59 w zdaniu Ukazywała się w Rzymie od 59 roku 
p.n.e. to 
 
A. pięćdziesiąt dziewięć. 
B. pięćdziesiątym dziewiątym. 
C. pięćdziesiąty dziewiąty. 
D. pięćdziesiątego dziewiątego. 
 
 
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania 20.–22. 
 

Tadeusz Makowski, Przebrane dzieci, www.pinakoteka.zascianek.pl 
 
 

Zadanie 20. (0-1) 
Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 

1. 
Dzieci na obrazie Tadeusza Makowskiego mają uproszczone 
rysy twarzy i geometryczne kształty. 

TAK NIE 

2. 
Spiczaste czapki i długie nosy w kształcie ostrosłupów 
sprawiają, że dzieci na obrazie przypominają drewniane 
pajace. 

TAK NIE 
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Zadanie 21. (0-1) 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
Wyraz przebrane w tytule obrazu został użyty w znaczeniu 
 
A. odrzucać coś zepsutego. 
B. kaprysić przy wybieraniu czegoś. 
C. przebrać się za kogoś innego. 
D. poruszać czymś na przemian. 
 
 
Zadanie 22. (0-2) 
Napisz, co sądzisz o obrazie Tadeusza Makowskiego. Uzasadnij swoją 
opinię.  

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Brudnopis 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 


