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PRÓBNY EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
 

 
Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron. 

Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  nauczycielowi. 

 

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i dat  urodzenia. 

 

3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 

 

4. Rozwi zania zapisuj d ugopisem lub piórem z czarnym

tuszem/atramentem. Nie u ywaj korektora. 

 

5. W zadaniach od 1. do 20. s  podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Odpowiada im nast puj cy uk ad na karcie odpowiedzi: 

 

A B C D

 
 

Wybierz tylko jedn  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej

liter  - np. gdy wybra e  odpowied  "A": 

 

 
 

6. Staraj si  nie pope ni  b dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je eli

si  pomylisz,  

b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz inn  odpowied .

 

 
 

7. Rozwi zania zada  od 21. do 29. zapisz czytelnie i starannie

w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekre laj. 

 

8. Redaguj c odpowiedzi do zada , mo esz wykorzysta  miejsca opatrzone

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d  sprawdzane

i oceniane. 

 

 
miejsce 

na naklejk  

z kodem 

dysleksja 

 

 

Powodzenia! 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 

KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

dzie miesi c rok 

UZUPE NIA ZESPÓ  
NADZORUJ CY 

WPISUJE UCZE  

GH-A1 
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                                                        Podró  do róde  
Tekst I 

Czy istnieje wyra nie wyró niaj ca si  kultura europejska? Tyle przecie  wzi li my 

od ludzi i cywilizacji Bliskiego oraz rodkowego Wschodu, a dzi  wiele bierzemy 

od Amerykanów. Znaczna cz  dorobku europejskiego to dorobek prawie ca ej ludzko ci. 

Zosta  on przepojony pot nym dzia aniem czterech kultur staro ytnych z rejonu Morza 

ródziemnego: kultury greckiej, rzymskiej, ydowskiej i chrze cija skiej.  

Od Greków przej li my nie tylko tradycje igrzysk olimpijskich, poczucie pi kna, 

g bokie idee moralne oraz idee obywatelstwa i demokracji ich pa stw-miast. Grekom w a nie 

zawdzi czamy  przede wszystkim zmys  krytyczny w opisie i ocenie zjawisk, który sta  si  

podstaw  rozwoju zarówno staro ytnej, jak i wspó czesnej filozofii a tak e nauki. Bez tego nie 

by oby odkry  czasów nowo ytnych, które przyspieszy y rozwój ludzko ci.  

Od Rzymian z kolei przej li my do wiadczenie organizacji pa stwa, a zw aszcza 

zmys  prawa jako czynnika stabilizacji stosunków mi dzy lud mi. Znane i powszechnie 

akceptowane przepisy prawne dawa y poczucie bezpiecze stwa i by y podstaw  

spo ecznego adu. Z dorobku Rzymian korzysta y wszystkie pó niejsze europejskie 

systemy prawne. Oczywi cie, w adcy pa stw w ró nych ustrojach narzucali zwykle 

swoj  wol  poddanym, jednak e odziedziczony po Rzymianach szacunek do prawa 

powodowa , e starano si , by by o ono stabilne, a nie zmieniane dowolnie 

pod wp ywem okoliczno ci, by by o zespo em regu , które obowi zuj  zarówno 

poddanych, jak te  w adc  i jego urz dników.  

ydom natomiast zawdzi czamy, po rednio, prawa cz owieka. Jest to element 

dziedzictwa duchowego religii Moj esza i proroków Izraela wyró niaj cego si  

szczególnym szacunkiem dla ka dego cz owieka.  

Chrze cija stwo, pog biaj c motywy ydowskie, doda o do tego ewangeliczny 

uniwersalizm: Id cie i nauczajcie wszystkie narody oraz rewolucyjn  formu  aposto a 

Paw a: Nie ma ju  yda ani poganina, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma 

m czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jeste cie czym  jednym w Chrystusie. 

Na tym te  gruncie religijnym uformowa a si  doktryna praw cz owieka oraz 

o wieceniowa ideologia praw cz owieka i obywatela, która do dzi  stanowi podstaw  

politycznej ideologii europejskiej.  

Najbardziej jednak znamiennymi cechami cywilizacji europejskiej, które trudno 

traktowa  roz cznie, s  i pozostan : umi owanie wolno ci i akceptacja ró norodno ci. 
        Na podstawie: A. Wielowieyski, Kultura europejska,[w:] Pakiet pilota owy z zakresu edukacji europejskiej, 

 Centralny O rodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1996.  

 

Zadanie 1. (0-1) 
Jak  funkcj  pe ni pytanie rozpoczynaj ce tekst? 

A. Zaprzecza obiegowej opinii. 

B. Informuje o tematyce rozwa a . 

C. Sugeruje jednoznaczn  odpowied  twierdz c . 

D. Mówi o nierozwi zywalno ci przedstawionego problemu. 

 

Zadanie 2. (0-1) 
Rozwój filozofii wspó czesnej Europejczycy zawdzi czaj  szczególnie 

A. Amerykanom                                                                                                 B. Rzymianom. 

C. Grekom.                                                                                                         D. ydom. 
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Zadanie 3. (0-1) 
Wspóln  cech  religii ydowskiej i chrze cija skiej jest  

A. umi owanie wolno ci. 

B. szacunek dla jednostki. 

C. akceptacja ró norodno ci. 

D. krytycyzm wobec rzeczywisto ci. 

 

 

Zadanie 4. (0-1) 
O nowatorskim charakterze wypowiedzi wi tego Paw a wiadczy 

A. uznanie wy szo ci religii chrze cija skiej nad innymi wyznaniami. 

B. przekonanie o równo ci wszystkich ludzi wobec Boga. 

C. odwo anie si  do religii ydowskiej. 

D. skierowanie apelu do Rzymian. 

 

 

Zadanie 5. (0-1) 
Który szereg wyrazów pos u y  w tek cie do wzmocnienia formu owanych argumentów? 

A. Oczywi cie, przede wszystkim, zw aszcza. 

B. Odziedziczony, znamienny, akceptowany. 

C. Cywilizacja, ideologia, uniwersalizm. 

D. Bowiem, jednak e, zarówno. 

 

 

Tekst II 
           Zwi zki mi dzy demokracj  staro ytnych Aten i demokracj  wspó czesnej Europy s  

niestety do  w t e. Przecie  demokracja nie utrzyma a si  nawet w kraju, który by  jej 

kolebk . Filozofowie Rzymu nie ywili dla niej zbytniego podziwu i przez ponad tysi c lat 

prawie nikt o niej nie pami ta . Demokracje wspó czesnej Europy wywodz  si  zarówno 

od powszechnych zgromadze  wikingów, jak i od rad oraz parlamentów zwo ywanych 

przez feudalnych monarchów, czy te  od redniowiecznych miast-republik. Ate ska 

koncepcja samorz dnego zgromadzenia z o onego ze wszystkich pe noprawnych obywateli 

znalaz a odpowiedniki tylko w redniowiecznym Nowogrodzie, na W grzech i w Polsce – 

w systemach politycznych, które nie wyda y spadkobierców.   

W dzisiejszych czasach brak zgody co do tego, jakie s  podstawy demokracji. 

Teoretycznie zawieraj  si  w niej wszystkie cnoty – od wolno ci, sprawiedliwo ci 

i równo ci po praworz dno , poszanowanie praw cz owieka, zasad  pluralizmu 

politycznego i spo ecze stwa obywatelskiego. Ale w praktyce „rz dy ludu” okazuj  si  

niemo liwe. Wiele zreszt  dzieli uprawian  na kontynencie europejskim odmian  

suwerennych rz dów ludu od brytyjskiej odmiany rz dów parlamentarnych. Poza tym 

adna z odmian nie jest pozbawiona wad. Winston Churchill powiedzia  kiedy , 

e demokracja jest najgorszym ustrojem politycznym, je li nie liczy  wszystkich innych. 

Pozostaje, jak zawsze, powszechny niemal wstr t do tyranii. On w a nie kieruje 

wszystkie nowo wyzwolone narody ku demokracji, bez wzgl du na wcze niejsze realia. 

Na podstawie: Norman Davis, Europa - rozprawa historyka z histori , Kraków 1999. 
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Zadanie 6. (0- 1) 
Demokracja we wspó czesnych pa stwach europejskich nawi zuje bezpo rednio do 

A. systemów politycznych ludów barbarzy skich i redniowiecznych rad rycerskich. 

B. systemów politycznych w redniowiecznych miastach i staro ytnej Grecji. 

C. ustroju politycznego wyst puj cego w staro ytnym Rzymie. 

D. demokracji powsta ej w staro ytnych Atenach. 

 

 

Zadanie 7. (0-1) 
Wed ug Davisa u podstaw dzisiejszej demokracji znajduj  si  zasady 

A. pluralizmu politycznego i biernego spo ecze stwa. 

B. wolno ci tworzenia partii politycznych i aktywnego spo ecze stwa. 

C. spo ecze stwa obywatelskiego i ograniczonego prawa tworzenia partii politycznych. 

D. równych szans rozwoju obywateli i ograniczonego prawa tworzenia opozycji politycznych. 

 

Zadanie 8. (0-1) 
Przewrotno  powiedzenia W. Churchilla podkre la  uj cie go w form  zdania z o onego 
z podrz dnym 
 

A. przyzwalaj cym. 

B. przyczynowym. 

C. warunkowym. 

D. celowym. 

 

 

Zadanie 9. (0-1) 
Wolne spo ecze stwa opowiadaj  si  za demokracj , gdy  

A. jest pozbawiona wad. 

B. jest sprawdzona historycznie. 

C. wyklucza bezwzgl dne pos usze stwo. 

D. wyklucza dziejow  niesprawiedliwo . 

 

Tekst III 
 

Teatrzyk „Zielona G ” ma zaszczyt przedstawi  

„Pomys  Zeusa” 

                              Osoby: Zeus, Leda i Ca y Zespó  Najmniejszego Teatru wiata 

 

Zeus 
Powiedz mi, pi kna Ledo, dlaczego jeste  niewra liwa na moje zaloty? 

 

Leda 
Dlatego, e jeste  szkaradnym staruchem. 
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Zeus 
Poczekaj! 

(przemienia si  w z oty deszcz) 

Prawda, jak pi knie szumi ? 

 

Leda 
Lipa. Bana  i zgaga. 

Bajk  o z otym deszczu przewa kowa y ju  wszystkie podr czniki mitologii. 

 

Zeus (speszony) 

Rzeczywi cie. Ale zaraz, mo e co  z bykiem? 

(przemienia si  w byka) 

 

Leda 
O, biedny Zeusie – i ten numer jest ograny. Przecie  pod postaci  byka uwodzi e  Europ . 

 

Zeus 
Istotnie. [...] 

(próbuje przemieni  si  w or a) 

O! 

 

Leda 
Do bani. Mit z or em jest mitem z tak  brod ! 

 

Zeus 
Eureka! Mam! Wymy li em! B dziesz moj ! 

(przemienia si  w Zielon  G ) 

 

Leda 
No, nareszcie! Pójd  w moje obj cia! Och! 

(znosi  jajko, z którego zamiast Heleny i Kastora z Polluksem wykluwaj  si : Hermenegilda 

Kociubi ska, Alojzy G eg ó ka, Pies Faflik, Osio ek Porfirion, Piekielny Piotru  i na ko cu 

 prof. B czy ski) 

 
Prof. B czy ski: 

I to jest w a nie, prosz  pa stwa, geneza Teatrzyku „Zielona G ”, 

NAJMNIEJSZEGO – TEATRU – WIATA – PREMIERA – CO – NIEDZIELA 

 

                                            Konstanty Ildefons Ga czy ski,  Próby teatralne, Warszawa 1958. 

 

Zadanie 10. (0-1) 
Które postacie kolejno przybiera Zeus? 

A. Byka, or a, z otego deszczu, Zielonej G si. 

B. Or a, Zielonej G si, byka, z otego deszczu. 

C. Zielonej G si, z otego deszczu, or a, byka. 

D. Z otego deszczu, byka, or a, Zielonej G si. 
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Zadanie 11. (0-1) 
Leda odpowiada na zaloty Zeusa 

A. drwin  i ironi . 

B. spokojem i taktem. 

C. agresj  i bojowo ci . 

D. wdzi kiem i kokieteri . 

 

Zadanie 12. (0-1) 
Jakie rol  na scenie pe ni profesor B czy ski? 

A. Podsumowuje przebieg wydarze  dramatu. 

B. Reklamuje kolejne przedstawienia teatrzyku. 

C. Wyja nia powstanie Teatrzyku „Zielona G ”. 

D. Zabawia zgromadzon  na widowni publiczno . 

 

Zadanie 13. (0-1) 
Autor szuka korzeni Najmniejszego Teatru wiata w mitologii greckiej, aby 

A. o mieszy  bezzasadne powo ywanie si  postaci na szlachetne pochodzenie. 

B. skrytykowa  swobod  obyczajow  prezentowanych bogów greckich. 

C. uzasadni  wprowadzenie do sztuki postaci Zeusa. 

D. podnie  znaczenie Teatrzyku „Zielona G ”. 

 

TEKST IV 
          W nieca e dwadzie cia lat po wst pieniu na tron Cyrus sta  si  w adc  olbrzymiego 

mocarstwa. W przeciwie stwie do królów asyryjskich i chaldejskich nie mordowa  podbitej 

ludno ci, nie burzy  ich miast i nie pozwala  swoim o nierzom pl drowa . Król perski jeszcze 

pod innym wzgl dem okaza  si  cz owiekiem nowych czasów. Podbitym przez Chaldej  

ludom przyzna  daleko id c  autonomi  i zwróci  im zabrane do Babilonu pos gi bogów. Jego 

religijna i polityczna tolerancja wyrazi a si  ponadto w tym, e wysiedlonym plemionom 

pozwoli  wróci  do swoich ojczystych siedzib i kaza  im zwróci  zagrabione swego czasu 

pos gi i naczynia obrz dowe ich wi ty . W nieca y rok po zdobyciu Chaldei Cyrus osobnym 

dekretem udzieli  ydom pozwolenia na powrót do Jerozolimy. Do powrotu stawi o si  prawie 

pi dziesi t tysi cy ludzi. Byli to przewa nie ludzie, którym nieszczególnie wiod o si  

na wygnaniu, poza tym patrioci, arliwi wyznawcy Jahwe, kap ani, prorocy. Karawana, która 

ruszy a w dalek  drog , rozci ga a si  na kilka kilometrów. Repatrianci obrali stary, udeptany 

go ciniec karawan kupieckich. Gdy pewnego dnia spo ród ska  wy oni y si  ruiny Jerozolimy, 

zdro eni w drowcy p akali, miali si  z rado ci i zanosili do Jahwe dzi kczynne mod y. 

       Na podstawie ksi ki Zenona Kosidowskiego, Opowie ci biblijne, Iskry, Warszawa 1968. 

 
Zadanie 14. (0-1) 
Król Cyrus by  z pochodzenia 

A. Chaldejczykiem.                                                                                        B. Asyryjczykiem. 

C. Persem                                                                                                       D. ydem. 
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Zadanie 15. (0-1) 
Postawa Cyrusa wobec podbitych ludów charakteryzowa a si  

A. poszanowaniem obcych religii. 

B. lekcewa eniem przedmiotów kultu. 

C. niech ci  wobec miejscowych obyczajów. 

D. akceptacj  polityki wcze niejszych w adców. 

 

Zadanie 16. (0-1 ) 
ydzi wracali do Jerozolimy, poniewa  

A. chcieli y  w kraju, w którym znajdowa a si  odnowiona wi tynia. 

B. zdobyli du e bogactwa, które zamierzali zwielokrotni . 

C. byli prze ladowani przez nowych w adców Babilonu. 

D. kochali ojczyzn  i byli g boko religijni. 

 

 

TEKST V 
            Biblia stanowi a i stanowi nie tylko wa ne dzie o literackie, które jest punktem 

odwo a  i nawi za  twórców kultury w pó niejszych epokach. Jest przede wszystkim wi t  

ksi g  spo ecze stw chrze cija skich, a tak e – je li mówimy o Starym Testamencie – jest 

ona wi t  ksi g  wyznawców judaizmu. A zatem Biblia stanowi „sacrum” – czyli wi to , 

autorytet religijny, zbiór pism sakralnych; oznacza to, e dla chrze cijan i wyznawców 

judaizmu jest wi to ci  religijn . Tym samym Biblia jest tak e ród em kultury moralnej, 

prezentuje wzorce post powania, pewien kodeks tego, co dobre lub z e. Jest Biblia zbiorem 

fabu , anegdot, motywów i stylistyki, do których wci  powraca literatura. Jest natchnieniem 

dla wielu pisarzy, poetów, inspiruje my licieli, przez wieki by a tematem realizacji malarskich 

i rze biarskich. Biblia zawiera wiele postaw, wzorców i wydarze , które wci  funkcjonuj  

w wiadomo ci wspó czesnego cz owieka wychowanego w tym kr gu kulturowym, nawet 

je li nie wyznaje religii chrze cija skiej ani ydowskiej. 

W mowie naszej funkcjonuj  rodki wyrazu, które rodowód swój bior  z Biblii, np. 

„kainowe znami ”, „hiobowe wie ci” czy te  „Sodoma i Gomora”. Znajomo  Biblii jest 

konieczna dla zrozumienia wielu wspó czesnych dzie  literatury. 

                      Katarzyna Droga, Staro ytny wschód – Biblia, [w:],,J zyk polski – Matura 2000.  

                                                                                                   Dodatek specjalny Cogito” nr 1. 

 

 

Zadanie 17. (0-1) 
Biblia stanowi „sacrum”, poniewa  jest 

A. odwiecznym ród em inspiracji artystycznych. 

B. ponadczasowym kodeksem moralnym. 

C. wybitnym dzie em literackim. 

D. g ównym ród em wiary. 
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Zadanie 18. (0-1) 
Znajomo  Biblii jest niezb dna dla czytelnika wielu wspó czesnych dzie  literackich, 
gdy  
 
A. pozwala na w a ciw  interpretacj  utworów. 

B. umo liwia jednoznaczn  ocen  post powania ka dego bohatera. 

C. zapewnia bezb dne przewidywanie rozwoju akcji. 

D. gwarantuje pe n  informacj  o genezie ka dego utworu. 

 
 
Zadanie 19. (0-1) 
Utwór literacki, w którym  znajdujemy motyw kainowego znamienia, to 
 

A.  „Zemsta”. 

B.  „Balladyna”. 

C.  „Bogurodzica”. 

D. „Dziady” cz. II. 

 

 

Ilustracje   
 
 
 
                                 A.                                                                                 B.             

         Ko ció  ewangelicki w Warszawie (XVIII w.)                                                                 Partenon (V w. p.n.e.) 

 

                                                                         Barbara Stopczyk, Jaki to styl? Warszawa 1968. 
 

Zadanie 20. (0-1) 
Które okre lenia odnosz  si  do obu przedstawionych zabytków? 
 

A. Strzelisto  form i umiar dekoracji. 

B. Strzelisto  form i bogactwo dekoracji. 

C. Kolumnowy portyk i umiar dekoracji. 

D. Bogactwo dekoracji i kolumnowy portyk. 
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Zadanie 21. (0-2) 
Wymie  dwie charakterystyczne cechy kolumn w przedstawionych budowlach i na tej 
podstawie okre l ich porz dek architektoniczny. 
 

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

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

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

 

Zadanie 22. (0-1) 
Na podstawie tekstu I i IV wyja nij, na czym polega o podobie stwo w postawie 
wobec ludzi wi tego Paw a i Cyrusa. 
 

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

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

 

Zadanie 23. (0-1) 
Doko cz zdanie: 
 

ród em kodeksu moralnego i religijnego, który stanowi podstaw  kultury europejskiej, 

jest................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 24. (0-1) 
Na podstawie kolejnych tekstów okre l przyczyn , dla której odbywa y si  i wci  si  
odbywaj  podró e do róde . 
 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (0-2) 
Podaj dwa ró ne znaczenia wyrazu ród o. 
 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

 
Zadanie 26. (0-1) 
Wyja nij w asnymi s owami, dlaczego Bibli  nazywamy ksi g  ksi g.  
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
Zadanie 27. (0-1) 
Przytoczon  poni ej wypowied  Ledy przekszta  na j zyk oficjalny. 
Lipa. Bana  i zgaga. Bajk  o z otym deszczu przewa kowa y ju  wszystkie podr czniki 

mitologii. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

 
Zadanie 28. (0-5) 
Zredaguj zawiadomienie o spotkaniu z kandydatami do Rady Samorz du 
Uczniowskiego. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29. (0-16) 
Napisz rozprawk  na temat: Mitologia odwiecznym ród em inspiracji twórczej.  
W uzasadnieniu pos u  si  co najmniej dwoma argumentami. Zilustruj je przyk adami 
z literatury i ze sztuki lub jednej z tych dziedzin. 
 
Pami taj, e Twoja praca nie powinna by  krótsza ni  po owa wyznaczonego miejsca. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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