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Miejsce 
na naklejk! 

z kodem 

KOD UCZNIA 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

HUMANISTYCZNYCH 
 

 

!eglarze 
 

 

 

Informacje 
 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. 

Ewentualny brak zg"o# przewodnicz$cemu zespo"u nadzo-

ruj$cego. 

2. Czytaj bardzo uwa%nie wszystkie teksty, w których znaj-

dziesz potrzebne Ci informacje. W razie potrzeby powracaj 

do odpowiednich fragmentów. 

3. Przy ka%dym zadaniu zosta"a podana liczba punktów mo%-
liwych do uzyskania.  

4. W ka%dym zadaniu zamkni&tym (1�20) wybierz w"a#ciw$ 
odpowied! spo#ród podanych. Zaznacz j$ d"ugopisem w 

odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi. Pami&taj, %e 

na karcie nie mo%esz wprowadza' ju% %adnych zmian. 

5. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w oznaczone 

miejsca na arkuszu. 

6. Nie cytuj, je#li nie by"e# o to proszony. 

7. Nie u%ywaj korektora. Gdy pope"nisz b"$d w zadaniach 

otwartych, przekre#l odpowied! i obok napisz poprawn$. 

8. Po zako(czeniu pracy sprawd!, czy udzieli"e# w"a#ciwych 

odpowiedzi i czy wpisa"e# je w miejsca oznaczone odpo-

wiednimi numerami. 

Wpisuje egzaminator  

 

 

 

IMI) i NAZWISKO                 
EGZAMINATORA                  

KOD EGZAMINA-

TORA 
         

GH-A1-011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

120 minut 
 

Liczba punktów 
do uzyskania � 50 

 

 

 

(Wpisuje ucze( przed

rozpocz&ciem pracy.)
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Claude Lorrain Marzenia w!drowca (detal ze scen$ po%egnania) 

Waldemar *ysiak, MW, Kraków 1990, s. 49 

 
Zadanie 1. (0�1) 
Postacie na obrazie: 
 

A. witaj$ si&, 
B. odpoczywaj$, 
C. handluj$, 
D. rozstaj$ si&. 
 
Zadanie 2. (0�1) 
Centralna posta! obrazu jest wyró"niona: 
 
A. o#wietleniem przez s"o(ce, 

B. uj&ciem z profilu, 

C. ustawieniem ty"em do morza, 

D. marynarskim strojem. 
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Zadanie 3. (0�1) 
Z obrazu mo"na wyczyta!, "e realizacji marze# w$drowca pos%u"y: 
 
A. statek, 

B. ska"a, 

C. "ódka, 

D. drzewo. 

 

Zadanie 4. (0�1) 
Otwarta przestrze# morza zapewne jest dla w$drowca zapowiedzi&: 
 

A. pe"nego bezpiecze(stwa,  

B. dalekiej podró%y,  

C. udanego po"owu, 

D. pewnego sukcesu. 

 

 

 

!egluga 

(...) 

Wiatr! - wiatr! - d"sa si# okr#t, zrywa si# z w#dzid$a, 

Przewala si#, nurkuje w pienistej zamieci, 

Wznosi kark, zdepta$ fale i skró% niebios leci, 

Ob$oki czo$em sieka, wiatr chwyta pod skrzyd$a. 

 

I mój duch masztu lotem buja %ród odm#tu, 

Wzdyma si# wyobra&nia jak warkocz tych 'agli, 

Mimowolny krzyk $"cz# z weso$ym orszakiem; 

 

Wyci"gam r#ce, padam na piersi okr#tu, 

Zdaje si#, 'e pier% moja do p#du go nagli: 

Lekko mi! rze&wo! lubo! wiem, co to by( ptakiem. 

Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, Wroc"aw, 1967, s. 25 

 

Zadanie 5. (0�1) 
Osoba wypowiadaj&ca si$ w wierszu wyra"a:  
 

A. fascynacj& podniebnym szybowaniem,  

B. strach przed %ywio"em, 

C. zachwyt %eglug$, 
D. oczarowanie pi&knem morza. 

 

Zadanie 6. (0�1) 
Doznania osoby mówi&cej w wierszu wyra"one s& za pomoc&: 
 
A. wtr$ce(, 
B. wykrzyknie(, 
C. zda( podrz&dnie z"o%onych, 

D. zda( wspó"rz&dnie z"o%onych. 
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Zadanie 7. (0�1) 
W którym cytacie pojawia si$ szyk przestawny wyrazów? 
 

A. �Mimowolny krzyk "$cz& z weso"ym orszakiem�. 

B. �Wyci$gam r&ce, padam na piersi okr&tu�. 

C. �Lekko mi! rze!wo! lubo! wiem, co to by' ptakiem�. 

D. �Zdaje si&, %e pier# moja do p&du go nagli�.  

 

Zadanie 8. (0�1) 
Nagromadzenie czasowników s%u"y: 
 
A. unieruchomieniu obrazu, 

B. uplastycznieniu opisu, 

C. dynamizacji zdarzenia, 

D. ud!wi&kowieniu opisu. 

 

Zadanie 9. (0�1) 
Wiersz Mickiewicza mo"e by! dla obrazu �Marzenia w$drowca�: 
 

A. obja#nieniem, 

B. rozwini&ciem,  

C. podsumowaniem, 

D. streszczeniem. 

 

 
Tekst I 
 

Jaki ma$y sta$ si# wspó$czesny %wiat! Tylko kilka godzin lotu dzieli europejskich tury-

stów od przeciwleg$ych kra)ców Ziemi. Nie zawsze jednak tak by$o. Prawie trzy lata trwa$a 

rozpocz#ta przed 600 rokiem p. n. e. podró' kupców fenickich wzd$u' wybrze'y Afryki. Gdy w 

310 roku p.n.e. grecki 'eglarz Pytasz z Massali rozpocz"$ morsk" wypraw#, nie przypuszcza$ 
nawet, 'e potrwa ona wiele miesi#cy i 'e uda mu si# dotrze( do pó$nocnych kra)ców Norwe-

gii. Pi#( wieków przed Kolumbem wikingowie przep$yn#li Atlantyk. Wówczas to Leif Eriksson, 

opu%ciwszy zielone brzegi Grenlandii, dotar$ do pó$nocnych obszarów Ameryki. 

Prawdziw" eksplozj# dalekomorskich podró'y odkrywczych prze'y$a Europa na prze-

$omie XV i XVI wieku dzi#ki Hiszpanii i Portugalii, które finansowa$y budow# okr#tów, gdy' 
pragn#$y dominowa( na morzach. To, 'e dzisiaj znamy dobrze nasz" planet#, jest zas$ug" 
odwa'nych 'eglarzy, których wówczas niejednokrotnie uwa'ano za bujaj"cych w ob$okach 

niepoprawnych marzycieli. Byli oni jednak, tak jak inni ludzie renesansu, '"dni wiedzy o 

%wiecie, dlatego uparcie d"'yli do zrealizowania swoich marze). Wspomnijmy cho(by Ko-

lumba, który w 1492 r. odkry$ kontynent zamieszkany przez nieznane cywilizacje, lub Magel-

lana, którego wyprawa dooko$a Ziemi rozpocz#ta w 1519 r. pozwoli$a na uzyskanie wa'nych 

informacji. 

W ich %lady poszli inni 'eglarze, którzy wytyczyli nowe szlaki handlowe, przywo'"c z 

dalekich wypraw tak cenne ro%liny jak: ziemniaki, kukurydz#, kakao, ananasy. 

Nic wi#c dziwnego, 'e na kartach literatury cz#sto pojawiaj" si# opisy ciekawych po-

dró'y, morskich przygód, zmaga) cz$owieka z przeciwno%ciami losu i z w$asn" s$abo%ci". 
Do%( wspomnie( bohatera Homerowego eposu, który przez lata tu$a$ si# po morzach, by do-

trze( do Itaki, czy mitycznych Argonautów, wyruszaj"cych po z$ote runo pod wodz" Jazona.  
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Napisana przed ponad trzystu laty powie%( o Robinsonie jest znana dzi% na ca$ej kuli 

ziemskiej. Rozpala$a i rozpala wyobra&ni# m$odego czytelnika, podobnie jak "Podró'e Guli-

wera" Swifta czy cho(by "20 000 mil podwodnej 'eglugi" Juliusza Verne´a. Zaspokajaj" one 

g$ód niezwyk$ych wra'e), a tak'e wyra'aj" podziw dla pot#gi umys$u i woli cz$owieka, dla 

jego przedsi#biorczo%ci i przemy%lno%ci w odwiecznych zapasach z si$ami natury. 

Na podstawie ksi$%ki Reinera Köthe Odkrywcy i ich podró'e, Wroc"aw 2000 

Zadanie 10. (0�1) 
Hiszpania i Portugalia rozpocz$%y epok$ wielkich wypraw, poniewa": 
 

A. Chcia"y zapanowa' na morzach i oceanach. 

B. Sprzeciwia"y si& Ko#cio"owi. 

C. Szuka"y sprzymierze(ców za oceanem.  

D. Przygotowywa"y si& do wojny. 

 

Zadanie 11. (0�1) 
Okre'lenie �nieznane cywilizacje� odnosi si$ do: 
 
A. Egipcjan, 

B. Fenicjan, 

C. Babilo(czyków, 

D. Indian. 

 

Zadanie 12. (0�1) 
Wyprawa Magellana mia%a wielkie znaczenie, poniewa": 
 
A. Potwierdzi"a odkrycia wikingów. 

B. Wytyczy"a nowy szlak handlowy.  

C. Potwierdzi"a kulisto#' Ziemi. 

D. Doprowadzi"a do odkrycia Ameryki Po"udniowej. 

 

Zadanie 13. (0�1) 
Ziemniaki mog%y pojawi! si$ ju" na dworze: 
 
A. Boles"awa Chrobrego, 

B. Jana III Sobieskiego, 

C. Kazimierza Wielkiego, 

D. Boles"awa Krzywoustego. 

 

Zadanie 14. (0�1) 
Utwory, o których mowa w ostatnim akapicie tekstu I, to powie'ci: 
 

A. podró%nicze, 

B. psychologiczne, 

C. historyczne, 

D. obyczajowe. 
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Zadanie 15. (0�1) 
...Leif Eriksson, opu"ciwszy zielone brzegi Grenlandii, dotar# do pó#nocnych obszarów 

Ameryki. 
W wypowiedzeniu u"yto dwóch przecinków, by wydzieli!: 
 
A. trzy zdania wspó"rz&dne, 

B. jednorodne cz&#ci zdania, 

C. zdanie nadrz&dne spo#ród podrz&dnych, 

D.  imies"owowy równowa%nik zdania. 

 

Zadanie 16. (0�1) 
Który zwi&zek wyrazowy ma przeno'ne znaczenie? 
 

A. bujanie w ob"okach, 

B. nieznane cywilizacje, 

C. niepoprawni marzyciele, 

D. zielone brzegi Grenlandii. 

 

Tekst II 
Leonid Teliga by$ moim szkolnym koleg", a potem przyjacielem na ca$e 'ycie. [...] We 

w$asnym 'yciu spe$nia$ wielkie pragnienie - samotny rejs dooko$a %wiata. Patrzy$em na niego 

jak na strace)ca, prawie samobójc#. Jednak on to rozwa'nie wykalkulowa$, bez niepotrzebnej 

brawury. D$ugo si# przygotowywa$, uczy$, trenowa$. Zna$ dobrze nawigacj# i niespodzianki, 

pu$apki, jakie morze gotuje niedo%wiadczonym a zbyt zuchwa$ym. By$ zdolny ch$opi#ce ma-

rzenia o wielkiej przygodzie z 'elazn" konsekwencj" realizowa( - krok po kroku, przez ca$e 

lata, z wiar" w ostateczny sukces. 

Wyruszy$ z groszowym funduszem na t# olbrzymi" wypraw#. Zdany ca$kowicie na w$a-

sne si$y zmaga$ si# z trudno%ciami. Mia$ niespo'yte si$y i - co go nieraz ratowa$o - poczucie 

humoru. (...) Dr'eli%my o niego. Prowadzi$ ryzykown" gr#. Ju' pod koniec rejsu zacz#$y si# 
pierwsze powa'ne objawy choroby, która go mia$a w ko)cu powali(. �I ju' nie by$em sam, 

wylaz$ %lepy pasa'er - ból i odt"d mi towarzyszy$. Ale tak ju' by$o blisko do opasania  

bia$o-czerwon" flag" globu ziemskiego. Za wszelk" cen# chcia$em tego dokona(. I dop$yn"-
$em� - mówi$. W$a%ciwie ca$a rado%( powrotu i smak triumfu zosta$y mu odebrane. Osmalony 

wiatrem i s$o)cem tropików, z okaza$" brod", wygl"da$ jak okaz zdrowia, a poszed$ od razu 

na stó$ operacyjny.  

Jak'e go lubili 'eglarze, m$odsi koledzy. Nie by$o w nim odrobiny zarozumia$o%ci. 

Skromny, przyst#pny, skory do przyja&ni. Zostawi$ po sobie najlepsze wspomnienia. Zapisa$ 
si# w anna$ach %wiatowego 'eglarstwa jako pierwszy Polak, który samotnie op$yn"$ glob. I to 

wszystko? Nie! Powinny Was, m$odych, porwa( %mia$o%( i upór, z jakim dokona$ tego wspa-

nia$ego czynu, daj"c dowód, 'e je%li si# naprawd# czego% pragnie, je%li si# do tego zawzi#cie 

d"'y, laur zwyci#zcy musi do nas nale'e(, sami po niego si#gniemy. 

My%l#, 'e na swój sposób spe$ni$ t#sknoty nas wszystkich za wielk" przygod", wypraw" 
za najdalszy horyzont, a Was, m$odych, o%mieli$: 'e warto marzy(. Bo w du'ej mierze od nas 

tylko zale'y, czy marzenie stanie si# planem, a plan jutrzejszym faktem. 

Wojciech +ukrowski, Samotny rejs (fragmenty) 

w: Polubi( czytanie, Warszawa 1985, s. 37  
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Zadanie 17. (0�1) 
G%ówne przes%anie tekstu II zawiera si$ w stwierdzeniu: 
 
A. Nie nale%y przecenia' swoich mo%liwo#ci. 

B. W %yciu liczy si& g"ównie przyja!(. 
C. Mo%na urzeczywistni' swoje naj#mielsze marzenia. 

D. Nikt nie powinien by' nigdy samotny. 

 

Zadanie 18. (0�1) 
Wyra"enie "laur zwyci$zcy" przywo%uje tradycj$ czasów: 
 
A. wczesnego #redniowiecza, 

B. staro%ytnych, 

C. schy"ku #redniowiecza, 

D. renesansu. 

 

Zadanie 19. (0�1) 
Zamieszczona obok notatka z encyklopedii  
ró"ni si$ od tekstu (ukrowskiego tym, "e: 
 
A. Zach&ca do odbywania dalekich podró%y. 

B. Komentuje postaw& %eglarza - samotnika. 

C. Informuje o trasie wyprawy �Opty�. 

D. Wyja#nia motywy post&powania Teligi. 

 
Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1997, t. VI, s. 349 

Zadanie 20. (0-1) 

 
L. Teliga, Samotny rejs �Opty�, Gda(sk 1973, s. 418 

TELIGA LEONID (1917-70), "eglarz, lotnik, 
dziennikarz; pierwszy Polak, który samotnie 
odby% "aglowy rejs dooko%a 'wiata; p%yn&% 
jachtem �Opty� z Casablanki (25 I 1967) 
przez  O. Atlantycki, Kana% Panamski, Tahiti, 
Suw$ w archipelagu Fid"i, Cie'n. Torresa, 
Dakar, W. Kanaryjskie do Casablanki  
(29 IV 1969); ustanowi% rekord samotnej "e-
glugi bez zawijania do portu - 165 dni.

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Próbny egzamin gimnazjalny 

z zakresu przedmiotów humanistycznych 

GH-A1-011 8 z 11 

 

Który z cytatów mo"e by! metaforycznym komentarzem do mapy? 
 

A. �We w"asnym %yciu spe"nia" wielkie pragnienie � samotny rejs dooko"a #wiata�. 

B. �Ale ju% by"o blisko do opasania bia"o-czerwon$ flag$ globu ziemskiego�.  

C. �Zapisa" si& w anna"ach #wiatowego %eglarstwa jako pierwszy Polak, który samotnie op"y-

n$" glob�. 

D. �Zna" dobrze nawigacj& i niespodzianki, pu"apki, jakie morze gotuje niedo#wiadczonym, 

a zbyt zuchwa"ym�. 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 21. (0�1) 
Na podstawie tekstu II sformu%uj jeden argument uzasadniaj&cy stwierdzenie, "e Leonid 
Teliga mo"e by! wzorem do na'ladowania. 
 

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

 

Zadanie 22. (0�1) 
�Nie zawsze zwyci$stwo przynosi rado'!�. Wyja'nij sens tej sentencji, wykorzystuj&c 
tekst II. 
 
..................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

Zadanie 23. (0�1) 
Wypisz z tekstów I i II po jednym zdaniu, które mówi& o podobie#stwie mi$dzy "ycio-
wymi postawami Kolumba i Magellana a postaw& L. Teligi. 
 

Tekst I .......................................................................................................................................... 

 

Tekst II ......................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 24. (0�1) 
W których wiekach odby%y si$ wyprawy: 
A. Pytasza z Massali,         B. Fenicjan,         C. Leonida Teligi,           D. Leifa Erikssona? 
Wpisz oznaczenia literowe w odpowiednie odcinki na osi czasu, pos%uguj&c si$ tekstem I 
oraz notatk& z encyklopedii. 
 

 VII VI V IV III II I I II  X XI XII XIII XIV  XX XXI  
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Zadanie 25. (0�1) 
Wpisz pod ka"d& z karykatur odpowiednie nazwisko "eglarza (Krzysztof Kolumb, Le-
onid Teliga, Leif Eriksson, Pytasz z Massali), pos%uguj&c si$ tekstem I i notatk& z ency-
klopedii. 
 

 
A.___________________    B.___________________         C.____________________ 

 

 
 

 
 
 Zadanie I (0�3) 

�I ju" nie by%em sam, wylaz% 'lepy pasa"er - ból i odt&d mi towarzyszy%. Ale tak ju" by%o 
blisko do opasania bia%o-czerwon& flag& globu ziemskiego. Za wszelk& cen$ chcia%em 
tego dokona!. I dop%yn&%em.� 
Ograniczaj&c si$ wy%&cznie do tej wypowiedzi Leonida Teligi, przekszta%! j& w notatk$ 
o charakterze informacyjnym. 
 
 
....................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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 Zadanie II (0�5) 
Napisz zawiadomienie zach$caj&ce do wys%uchania wyk%adu po'wi$conego s%ynnemu 
podró"nikowi, "eglarzowi, odkrywcy (do wyboru). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Zadanie III (0�17) 
L. Teliga udowodni%, "e: �(...) je'li si$ naprawd$ czego' pragnie, je'li si$ do tego d&"y, 
laur zwyci$zcy musi do nas nale"e!�. Uzasadnij s%uszno'! tego stwierdzenia, odwo%uj&c 
si$ do innej, wybitnej postaci wspó%czesnej, historycznej lub literackiej.  
Praca nie mo%e by' krótsza ni% po"owa wymaganej obj&to#ci. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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