
 

EGZAMIN 
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
 
 
Instrukcja dla ucznia 
 

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

 
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 21 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. 
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Co kto lubi? 

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

– Co lubicie robić? – zapytała pani uczniów.  
Podniosło się kilka rąk. 
– Łowić ryby! – krzyknął Paweł. Po nim wykrzyknął Janek: 
– Grać w piłkę nożną!  
– Biegać! – zawołał Zenek. 
– Czytać książki! – głośno powiedziała Ola. 
– Chętnie czytam książki historyczne – dodał Kamil. 

 

 

Kto wypowiedział w tekście słowa: Co lubicie robić? 

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

 

Na podstawie tekstu połącz linią imię dziecka z jego ulubionym sportem.  
 
 
 
 
 

                       

 

                                                                      
 
 

 
Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. 
 

Tylko Ola, jedna z postaci występujących w tekście, lubi czytać książki. 
 

TAK   NIE 

Użyte w tekście zdania wykrzyknikowe służą podkreśleniu uczuć osób 
wypowiadających je. 

TAK   NIE 

Zadanie 1. 

Zadanie 3. 

Zenek Kamil Janek 

Zadanie 2. 
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 4., 5., 6. i 7. 
 

Hobby to szczególne zamiłowanie do czegoś, ulubione 
zajęcie. Może to być np. zbieranie znaczków pocztowych 
(filatelistyka), gromadzenie monet (numizmatyka). Hobby nie 
musi polegać na zapełnianiu pudełek rozmaitymi przedmiotami. 
Można nie mieć żadnych zbiorów, a interesować się np. plastyką, 
muzyką, sportem.  

Hobby daje nie tylko zadowolenie, że coś mam, ale przede 
wszystkim to, że coś wiem, coś umiem, potrafię coś zrobić lepiej 
niż inni.  

Na podstawie: Maria Dańkowska, W cztery oczy, Warszawa 1988. 
 

 
Wykorzystaj informacje z tekstu i dokończ zdanie. 

Hobbysta to ten, kto ........................................................... . 

 

Na podstawie tekstu zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli 
jest fałszywe. 
 

Rozwijając zainteresowania, wzbogacamy swoją wiedzę.           TAK            NIE 

Hobby polega tylko na zbieraniu różnych przedmiotów.     TAK  NIE 
 
 
 
Na podstawie tekstu dokończ zdanie, łącząc je linią z odpowiednim 
wyrazem w ramce. 
 
 
 
 
 

  filatelisty. 

Prezentowaną monetę można zobaczyć w zbiorach   
  numizmatyka.

    

Na monecie znajduje się podobizna Jana III Sobieskiego.  

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Moneta upamiętnia polskiego 

A. prezydenta.                 B. cesarza.                 C. premiera.                    D. króla. 

Zadanie 4. 

Zadanie 5. 

Zadanie 6. 

Zadanie 7. 
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Przeczytaj tekst piosenki i wykonaj zadania: 8., 9. i 10. 
 

Bo sport to moje hobby, 
trenuję pilnie dziś 
i skrycie marzę o tym, 
że będzie ze mnie mistrz! 
[...] 
Młotem, kulą oraz dyskiem 
rzucam coraz dalej 
i pokonam wkrótce wszystkich 
groźnych mych rywali. 
 

Bo sport to moje hobby, 
trenuję pilnie dziś 
i skrycie marzę o tym, 
że będzie ze mnie mistrz! 

Słowa: Wiktor Maksymkin, Moje hobby (fragment), [w:] Krzysztof Heering, Roztańczone nutki, Warszawa 1981. 
 
 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Osoba wypowiadająca się w piosence mówi o swoim hobby  

A. z bojaźnią.          B. ze smutkiem.          C. z optymizmem.          D. ze złością. 
 

 
Na podstawie tekstu zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli 
jest fałszywe. 
 

Osoba wypowiadająca się w piosence mówi, że ukrywa swoje marzenie. 

TAK  NIE 

Refren piosenki rozpoczynają słowa: Bo sport to moje hobby. 

TAK  NIE 

Wyrazy rymujące się w piosence to: dyskiem – rywali. 

TAK  NIE 
 

 

Dokończ zdania. 
Jedną z konkurencji sportowych uprawianych przez osobę wypowiadającą się 

w  piosence jest rzut .......................................................... . 

Osoba wypowiadająca się w piosence ma szansę zostać mistrzem, ponieważ 

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

Zadanie 8. 

Zadanie 9. 

Zadanie 10. 
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Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym opowiesz o dwóch różnych 
zajęciach wykonywanych przez Ciebie w czasie wolnym. Uzasadnij, czym 
się kierowałeś przy ich wyborze. 
Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 
Miejscowość i podpis powinny być wymyślone. 
 
..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 11. 
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 12., 13. i 14. 

Przygotowałam farby i zabrałam się do portretów. 
Malowałam je z wyobraźni, ale w każdej twarzy było coś z mojej 
mamy, jej profil, wysokie czoło, niebieskie oczy. To było 
cudowne – kierować pędzlem, rzucać barwne plamy, rozjaśniać, 
tworzyć swój własny, kolorowy świat.  

Właśnie w takim stanie, w pokoju przemienionym 
w  pracownię malarską, zastał mnie Michał.  

− Hm... pracujesz – myślałem, że pójdziesz ze mną do kina. 
− Tak mi przykro – szepnęłam z żalem, ale nie miałam siły 

oderwać się od farb i papieru. Chciałam jeszcze namalować 
flakon z kwiatami, poza tym pejzaże: widok letniej łąki 
i  zachodzącego słońca.  

 
Na podstawie: Janina Zającówna, W wielu kolorach, Warszawa 1981. 

 
 

Na podstawie tekstu zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE,  
jeśli jest fałszywe. 
 

Ewa malowała portrety na płótnie.  

    TAK  NIE  

Ewa zaplanowała namalowanie jednego pejzażu. 

    TAK  NIE 

Zwrot rzucać barwne plamy ma znaczenie przenośne. 

    TAK  NIE 

 
Dokończ zdanie, łącząc je linią z odpowiednią informacją w ramce. 

  z przyjemnością. 
Ewa, bohaterka tekstu, malowała obrazy   

  niechętnie. 
 

Na podstawie tekstu dokończ zdania. 

Ewa chciała namalować, jak wygląda słońce ...................................... . 

Postacie z portretów Ewy przypominały twarz jej ....................................... . 

Michał chciał, aby Ewa poszła z nim ....................................... . 

Zadanie 12. 

Zadanie 14. 

Zadanie 13. 
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Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania 15. i 16. 
 
 
Połącz linią ilustrację z nazwą odpowiedniej sztuki plastycznej. 

 
Władysław Czachórski, Dama w liliowej sukni z kwiatami, 
[w:] Encyklopedia Multimedialna PWN, Warszawa 2000. 

 
Opisz ilustrację. Wykorzystaj słownictwo podane w ramce. 
Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 
 

na pierwszym planie              w głębi                 po lewej                
 

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

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

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

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

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

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

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

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

rysunek 

Zadanie 15. 

Zadanie 16. 

malarstwo
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Przeczytaj tekst i wykonaj zadania: 17., 18., 19., 20. i 21. 

Każdy coś potrafi. A ty co umiesz? – zapytał Wojtek.  
– Ja... ja umiem grać na harmonijce – niepewnie wyznał Jacek. 
– Tak? Więc zagraj nam coś! – roześmiał się ironicznie Wojtek.  
Jacek podniósł harmonijkę do ust, przez chwilę szukał tonu, 

a  potem zagrał. Ale jak zagrał! Mała harmonijka śmiała się 
i  płakała. Był w niej śpiew ptasi i szum wiatru. W klasie cichły 
rozmowy. Z zachwytem słuchaliśmy pięknej muzyki.  

Wreszcie melodia urwała się. Wojtek poruszył się 
niespokojnie w ławce i powiedział: 

– Zagraj, bracie, jeszcze coś! 
Na podstawie: Marian Orłoń, Odmieniec, Poznań 1989. 

 
 

Wypisz z tekstu imię chłopca, który grał na harmonijce. 
............................................. 

 
 
Na podstawie tekstu zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli 
jest fałszywe. 
 

Zadając pytanie, Wojtek był przekonany, że Jacek nie potrafi grać na 

harmonijce. 

   TAK  NIE 

Wszyscy słuchacze byli zachwyceni grą kolegi. 
 

   TAK  NIE 

 

Na podstawie tekstu zaznacz poprawną odpowiedź. 
W muzyce słychać było  
 

A. szelest liści. 
B. śpiew ptaków.  
C. szum morza.  
D. odgłos deszczu. 

 
 
Na podstawie tekstu dokończ zdanie. 
 

Zwrot harmonijka śmiała się oznacza, że muzyka była (jaka?) ......................... . 
 

Zadanie 18. 

Zadanie 20. 

Zadanie 17. 

Zadanie 19. 
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Połącz zdanie z odpowiednim wyrazem w ramce.  

  opinia 
Uważam, że każdy coś potrafi.   

  fakt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 21. 
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Brudnopis 
 

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


