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Miejsce 
na naklejk! 

z kodem 

KOD UCZNIA 
 

 

 

 

 

 

 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

HUMANISTYCZNYCH 
 

�Gdzie szukamy informacji� 
 

 

 

Informacje dla ucznia 
1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. Ewentualny 

brak zg"o# przewodnicz$cemu zespo"u nadzoruj$cego. 
2. Czytaj bardzo uwa%nie wszystkie teksty.  
3. W zadaniach zamkni&tych (= gdzie podano odpowiedzi A, B, C, 

D) wybierz jedn$ dobr$ odpowied!. Zamaluj kwadrat !, który jest 

obok niej.  
4. W zadaniach na dobieranie po"$cz odpowiednie wyra%enia w pary 

lub u"ó% w dobrej kolejno#ci.  
5. W zadaniach typu �prawda � fa"sz� napisz TAK lub NIE w odpo-

wiednim miejscu. 
6. Odpowiedzi w zadaniach otwartych (= gdzie s$ miejsca do wpisa-

nia) wpisz czarnym lub niebieskim d"ugopisem. 
7. Nie u%ywaj korektora. Gdy pope"nisz b"$d w zadaniach, przekre#l 

odpowied! i obok napisz dobr$. 
8. Zrozumienie polece' zawartych w zadaniach u"atwi$ ci ikony. 

Oznaczaj$ one: 

  !        "  

                 

 
9. Po zako'czeniu pracy sprawd!, czy twoje odpowiedzi s$ dobre. 

Wpisuje egzaminator  
 

 

 

IMI( i NAZWISKO                 

EGZAMINATORA                 

KOD EGZAMINA-

TORA 

         

GH-A7-011 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

180 minut (3 godziny)

 

Liczba punktów do 
uzyskania  50 

 

 

(Wpisuje ucze' przed

rozpocz&ciem pracy.)

przeczytaj 

zaznacz 

obejrzyj 

napisz 
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z zakresu przedmiotów humanistycznych 
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�Gdzie szukamy informacji� 
 

 

Tekst I 

!Przeczytaj uwa!nie tekst. 

       Od najdawniejszych czasów ludzie zapisywali swoje my#li. Na pocz$tku rysowali i rze!-
bili. Z czasem rysunki zmieni"y si& w pismo. By"o to pismo obrazkowe i pismo klinowe. 

Pierwsze litery wymy#lili Fenicjanie; by" to alfabet fenicki. Od nich alfabetu nauczyli si& 
Grecy (powsta" alfabet grecki), a od Greków - Rzymianie. Alfabet Rzymian to alfabet "aci'-
ski. 

S"owniczek: 
kliny - znaki podobne do trójk$tów 

Fenicjanie - lud, który %y" na wschodnim wybrze%u Morza )ródziemnego 

 

Na podstawie tekstu I wykonaj zadanie 1. 
Zadanie 1. 

 

Wpisz w miejsca ............ nazwy kolejnych alfabetów, od najdaw-
niejszego do najpó#niejszego.  

       1. rysunki i rze!by 

 

       2. pismo klinowe 

 

       3. alfabet ............................... 

 

       4. alfabet ............................. 

 

       5. alfabet .............................. 

Mapa 
 

 
Na podstawie mapy wykonaj zadanie 2. � na nast$pnej stronie  

FENICJA
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Zadanie 2. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Na mapie zaznaczono ciemnym kolorem i podpisano kraj      
                           
A. !  Greków 

B. !  Rzymian 

C. !  Fenicjan 

D. !  Egipcjan 

 

Tekst II 

!Przeczytaj uwa!nie tekst. 

       Ludzie pierwotni rysowali na #cianach jaski'. W staro%ytno#ci wyciskano znaki pisma na 

glinianych tabliczkach. *atwiej by"o pisa+ na drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem 

lub na papirusie. W #redniowieczu do pisania s"u%y" najcz&#ciej pergamin. Dopiero w XII 

wieku zacz&to zapisywa+ informacje na papierze. 

                                                                        S"owniczek: 
                                                                         papirus  - materia" do pisania zrobiony z ro#liny                    

                                                                 pergamin - materia" do pisania ze skóry zwierz$t 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Na podstawie tekstu II wykonaj zadanie 3. 

Zadanie 3. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Pergamin by" zrobiony z 
 

A. ! papirusu 

B. ! gliny 

C. ! drewna i wosku 

D. ! skóry zwierz$t 
 

 

 

! Zwój papirusowy 

 

  Ksi!"ka na pergaminie "
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Tekst III 

!Przeczytaj uwa!nie tekst. 

     Najstarsze ksi$%ki pisane by"y r&cznie. Przepisywanie ich trwa"o wiele lat, dlatego ksi$%ki 

by"y drogie. Oko"o 1450 roku Niemiec Jan Gutenberg wynalaz" druk. Wi&cej informacji o 

Gutenbergu mo%na znale!+ w encyklopedii powszechnej. W ci$gu XVI i XVII wieku w wielu 

miastach powsta"y drukarnie. Drukowanie by"o krótsze ni% przepisywanie r&czne. Ksi$%ek 

by"o wi&cej i ludzie mogli si& z nich uczy+.  

 
Na podstawie tekstu III wykonaj zadanie 4.    

 
Zadanie 4. 

 

Wpisz w miejsca ........  TAK lub NIE. 

 
Od czasu, kiedy powsta"y drukarnie  
                                                                                       TAK lub NIE 

 drukowanie ksi$%ki trwa"o wiele lat                              ................ 

 wi&cej osób uczy"o si& czyta+                                        ................ 

 by"o wi&cej ksi$%ek i ludzie mogli si& z nich uczy+      ................ 

 ksi$%ki czytali tylko drukarze                                        ................ 

 

 

Zadanie 5.  

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Wiadomo&ci o Janie Gutenbergu b$dziesz szuka' w 
 

A. ! encyklopedii zdrowia 

B. ! s"owniku ortograficznym 

C. ! encyklopedii powszechnej 

D. ! s"owniku wyrazów obcych 
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Tekst IV 

!Przeczytaj uwa!nie wiersz Edwarda Szyma(skiego. 

  
Ksi!"ka 

                                                                                                                    S"owniczek:      
                                                  Witam ci# kartek szelestem,                       uj%" - wzi$"  
                                                 tytu$em na pierwszej stronie,                      witam - dzie' dobry 

witam! 

Bo po to przecie" jestem, 

"eby% mnie uj!$ w d$onie 

i czyta$! 

Kiedy ci smutno b#dzie, 

kiedy% samotny, chory, 

bez przyjaciela - ja z tob! pójd# wsz#dzie, 

poprzez zimowe wieczory, 

w kraje wesela. 

 

 

Na podstawie tekstu IV wykonaj zadania 6., 7., 8., 9. i 10. 
 
Zadanie 6. 

 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Ksi%!ka w wierszu jest przedstawiona jako 
 

A. ! zwyk"y przedmiot 

B. ! osoba mówi$ca w wierszu 

C. ! co# starego i niepotrzebnego 

D. ! co# bardzo nudnego 

 

 

Zadanie 7. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Ksi%!ka ma cechy cz"owieka - jest to 
 

A. ! uosobienie 

B. ! porównanie 

C. ! zdrobnienie 

D. ! epitet 
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Zadanie 8. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Tekst IV jest 
 

A. ! opowiadaniem 

B. ! legend$ 
C. ! sztuk$ teatraln$ 
D. ! wierszem 

 

 

Zadanie 9. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
S"owa utworu s% skierowane do 
 
A. ! sprzedawcy ksi$%ek 

B. ! innej ksi$%ki 

C. ! nauczyciela 

D. ! czytelnika  

 

Zadanie 10.  

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 

 S"owa: �ja z tob! pójd# wsz#dzie� znacz%, !e czytelnik b$dzie 
 
 

A. ! cz&sto wyje%d%a" na wycieczki 

B. ! mia" zawsze ze sob$ ksi$%k& 
C. ! smutny i opuszczony  

D. ! chory i osamotniony 
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!Przeczytaj uwa!nie informacje zawarte na stronie tytu"owej.  

Strona tytu"owa ksi%!ki 
 

 

 
 
Zadanie 11. 

 

Wykonaj opis ksi%!ki na podstawie strony tytu"owej. 

Pami$taj o w"a&ciwej interpunkcji: po nazwisku autora - przecinek, tytu" - w cudzys"o-
wie, po tytule - przecinek, po miejscu i roku wydania - kropka. 
 

 

 

 

 

 

 
Zadanie 12. 

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

imiona  i nazwiska autorów                                                           tytu$    

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

 miejsce wydania                              rok wydania 

Anna Nowak Jan Kowalski 

 
 

 

Wydawnictwo Kaganek 
Warszawa 2001 
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Tekst V 

!Przeczytaj uwa!nie tekst. 

 

Wpisz do tabeli wyrazy, które pochodz% od wyrazu "ksi%!ka".  

Ksi$%ka 

wyrazy pochodne: 

1.    ksi!"kowy 

2. 

3. 

4. 

Zadanie 13. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Cz$&ci ka!dej ksi%!ki to:               
A. ! mapa, obrazek, dialog              

B. ! rym, zwrotka, porównanie 

C. ! ok"adka, grzbiet, kartka 

D. ! obrazek, wiersz, zadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Zadanie 14. 

 

Napisz odpowied# ca"ym zdaniem. 

Gdzie mo!na kupi' ksi%!ki?  
 
....................................................................................................................................................... 

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

Tekst VI 
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!Przeczytaj uwa!nie tekst.   

1. Nie czytaj podczas jedzenia. 

2. Nie bierz ksi$%ki brudnymi r&kami. 

3. Nie zaginaj rogów ksi$%ki. 

4. Nie podkre#laj w ksi$%ce tekstu. 

5. Zwracaj po%yczon$ ksi$%k& w terminie. 

 

Na podstawie tekstu VI wykonaj zadania 15. i 16. 
 
 

Zadanie 15. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 

Tekst zawiera 
 

A. ! zasady obowi$zuj$ce przy czytaniu ksi$%ki 

B. ! regulamin pracowni chemicznej 

C. ! zasady zachowania si& w teatrze 

D. ! zapis rozmowy w bibliotece  

 

 

Zadanie 16. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 

Zdanie: Nie bierz ksi!"ki brudnymi r#kami! - wyra!a 
 

A. ! polecenie 

B. ! ocen& 
C. ! pytanie 

D. ! informacj& 
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Tekst VII 

!Przeczytaj uwa!nie tekst.  

 
      W XVI wieku w Europie ukaza"y si& pierwsze gazety. 

Dzisiaj mo%esz czyta+ gazety codzienne, tygodniki, 

dwutygodniki, miesi&czniki i inne pisma. Co miesi$c 

ukazuje si& �Nowy )wiat Ciszy�. To czasopismo jest 

wa%nym !ród"em informacji dla osób nies"ysz$cych. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie tekstu VII wykonaj zadanie 17.  
 

Zadanie 17. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
�Nowy )wiat Ciszy� jest 
 

A. ! dwutygodnikiem 

B. ! tygodnikiem 

C. ! dziennikiem 

D. ! miesi&cznikiem 
 

 

  
Tekst   VIII 

!Przeczytaj uwa!nie tekst.  

�Wyj&cie robotników z fabryki ...� 
      �Otwiera si# ci#"ka metalowa brama i wysypuje si# z niej t$um robotnic. Id! szybkim, 

nerwowym krokiem, w d$ugich spódnicach, bufiastych bluzkach i wielkich kapeluszach ...�.  

To tre#+ krótkiego, czarno-bia"ego i niemego filmu. Francuzi wy#wietlili go w Pary%u w 1895 

roku. By" to pierwszy w historii kina film. 

 

S"owniczek: 
robotnice - kobiety, które pracuj$ w fabryce 

bufiaste bluzki � szerokie bluzki 
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Na podstawie tekstu VIII wykonaj zadania 18., 19. i 20. 
 
 

Zadanie 18. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Pierwszy film by" niemy, to znaczy !e by" on bez 
 
A. ! koloru 

B. ! d!wi&ku (g"osu) 

C. ! ruchu 

D. ! koloru i ruchu  

 

 

Zadanie 19. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Film pt. �Wyj&cie robotników z fabryki...� jest wa!ny, poniewa! by"  
 

A. ! d"ugi i ciekawy 

B. ! pierwszym filmem 

C. ! niemy i kolorowy 

D. ! krótki, d!wi&kowy 

 

 

Zadanie 20. 
 

 

Odpowiedz ca"ym zdaniem na pytanie. 

 
W którym roku film obchodzi" 100 rocznic$ powstania? 
 

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

 

..................................................................................................................................................... 
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Tekst IX 

!Przeczytaj uwa!nie tekst.  

         Pierwsze programy telewizyjne powsta"y przed II wojn$ #wiatow$ w Wielkiej Brytanii  

i Stanach Zjednoczonych. W Polsce dopiero od 1961 roku telewizja nadaje program codzien-

nie. Niektórzy ludzie ogl$daj$ w telewizji wszystko. Nie potrafi$ wybra+ dla siebie ciekawego 

programu. Nie potrafi$ wybra+ dla siebie z programu telewizyjnego ciekawej audycji. 

 

 

 
Na podstawie tekstu IX wykonaj zadania 21. i 22. 

 
 

Zadanie 21. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Film, który chcesz obejrze', b$dziesz wybiera' z 
 

A. ! programu telewizyjnego 

B. ! podr&cznika do j&zyka polskiego 

C. ! czasopisma  sportowego 

D. ! �Nowego )wiata Ciszy� 

 

Zadanie 22. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

 
Nauczyciele chcieliby, !eby uczniowie ogl%dali w telewizji 
 
A. ! wszystko od rana do wieczora 

B. ! to, co jest interesuj$ce i po%yteczne 

C. ! tylko programy sportowe 

D. ! programy tylko dla doros"ych 
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Tekst X 

!Przeczytaj uwa!nie tekst. 

          Internet to wynalazek ameryka'ski. W 1969 roku po raz pierwszy po"$czono kilka 

komputerów. Od tego czasu w Internecie pracuj$ miliony komputerów na ca"ym #wiecie.  

Korzystaj$c z Internetu, mo%esz pisa+ listy do kolegów, ogl$da+ obrazy wielkich malarzy, 

ogl$da+ dalekie kraje, czyta+ teksty ksi$%ek, znale!+ informacje. 

 

S"owniczek: 
Internet - po"$czenie wielu milionów komputerów  

 

 

Na podstawie tekstu X wykonaj zadania 23., 24. i 25. 
Zadanie 23. 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Internet zapewnia nam przede wszystkim 
 

A. ! wyjazdy do wielu krajów 

B. ! wyj#cie do kina 

C. ! wyszukiwanie informacji 

D. ! zwiedzanie muzeum sztuki 

 

Zadanie 24. 

 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Internet zast$puje niektórym ludziom 
 
A. ! przedszkola 

B. ! szpitale i apteki      

C. ! sejm  

D. ! biblioteki i ksi&garnie  

 

Zadanie 25. 

 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Internet wynaleziono w 
 

A. ! XVI wieku 

B. ! XIX wieku 

C. ! XX wieku 

D. ! XXI wieku 
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Tekst  XI 

!Przeczytaj uwa!nie tekst.  
 
        Andrzej Wajda jest re%yserem filmowym i teatralnym. W 1954 

roku zrobi" pierwszy film pt. �Pokolenie�. By" dyrektorem teatru  

i senatorem. Trzy filmy: �Ziemia obiecana�, �Panny z Wilka�  

i �Cz"owiek z %elaza� by"y proponowane do nagrody Oscara. 

Andrzej Wajda jest re%yserem filmu �Pan Tadeusz�. W 2000 roku 

Andrzej Wajda otrzyma" nagrod& Oscara za ca"okszta"t pracy 

artystycznej. 

 
 
S"owniczek: 
re!yser - osoba, która tworzy film, przedstawienie teatralne 

Oscar [mówi si$: Oskar] - nagroda od Akademii Filmowej w USA 

ca"okszta"t pracy - ca"a praca, wszystko co zrobi" 
 

 
 

 
Na podstawie tekstu XI wykonaj zadania 26., 27. i 28. 

Zadanie 26. 

 

 

Zaznacz dobr% odpowied#. 

Osoba, która kieruje przygotowaniem sztuki teatralnej lub filmu to 
 
A. ! re%yser 

B. ! piosenkarz 

C. ! rze!biarz 

D. ! malarz 

 

 

Zadanie 27. 

 

Odpowiedz ca"ymi zdaniami na pytania. 

1. Kim jest Andrzej Wajda? 

 

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

2. Jaki tytu" ma pierwszy film Andrzeja Wajdy? 

 

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

3. Za co Andrzej Wajda otrzyma" nagrod& Oscara? 

 

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

Andrzej Wajda 
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" Obejrzyj fotografi$. 

Na podstawie fotografii wykonaj zadanie 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zosia - bohaterka filmu  

pt. �Pan Tadeusz� 

 w re"yserii Andrzeja Wajdy

 - scena z filmu 
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Opis fotografii 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Zadanie 28. 

 

Opisz, co przedstawia ta fotografia. Odpowiadaj pe"nymi zdaniami.  

 

 

 

 

1. Z jakiego filmu jest 

fotografia, któr$  
opisujesz?  

 

 

 

2. Kto jest 

najwa%niejsz$ postaci$ 
na fotografii? 

 

 

 

3. Jak jest ubrana? 

 

 

 

4. Jak$  ma twarz? 

 

 

 

5. Kto jest razem z ni$? 

 

 

 

6. Gdzie si& znajduje?  
 
 
 
7. Jaka jest pora roku?  
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