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Miejsce 
na naklejk! 

z kodem 

KOD UCZNIA 
 

 

 

 
 

 
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 
HUMANISTYCZNYCH 

 

 

O przyja!ni i wspó"pracy 
 

 

 

Informacje 
 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. 

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

nadzoruj$cego. 

2. Arkusz egzaminacyjny zawiera 22 zadania. 

3. Przeczytaj uwa%nie polecenia do wszystkich zada&. 
4. Dok"adnie i czytelnie zapisuj swoje odpowiedzi. 

5. Do niektórych zada& podane s$ 4 odpowiedzi: A, B, C, 

D. Tylko jedna z nich jest prawid"owa. Wybierz j$ 
i podkre#l. 

6. Pozosta"e zadania wykonaj bezpo#rednio pod 

poleceniami.  

7. Je#li pope"nisz b"$d, przekre#l odpowied! i obok napisz 

poprawn$. 
8. Je%eli nie potrafisz udzieli' odpowiedzi na które# 

z zada&, przejd! do nast(pnego. Do opuszczonego 

zadania wrócisz, je#li b(dziesz mie' czas. 

9. Pracuj spokojnie i uwa%nie. 
POWODZENIA! 

 

Wpisuje egzaminator  
 

 

 

IMI) i NAZWISKO                 
EGZAMINATORA                  

KOD 

EGZAMINATORA 
         

GH-A8-011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 
180 minut 

 

Liczba punktów 
do uzyskania � 50 

 

 

 

(Wpisuje ucze& przed

rozpocz(ciem pracy.)
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Próbny egzamin gimnazjalny 

z zakresu przedmiotów humanistycznych 

GH-A8-011 2 z 9 

Przeczytaj uwa"nie tekst i wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4. 
Marcinek po"o#y" g"ow$ na kolanach matki i przycisn%wszy usta do jej r%k 

spracowanych szepn%": 

- Mamusiu, jak to dobrze, #e mama po mnie przyjecha"a... Tak sobie jedziemy 

razem... To dopiero dobrze... 

G"adzi"a pieszczotliwie jego w"osy i schylaj%c si$, w sekrecie nie wiedzie& 

przed kim, szepn$"a mu do ucha:  

- B$dziesz zawsze kocha" swoj% matk$, zawsze a zawsze?... 

S"odkie "zy padaj%ce wielkimi kroplami z oczu ch"opca zast%pi"y jej  

wyrazy odpowiedzi. 
S. *eromski, "Syzyfowe prace�, Warszawa 1984 

Zadanie 1. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Bohaterem tekstu jest: 

A. S. *eromski, 

B.  Syzyf, 

C.  Marcinek, 

D. narrator. 

Zadanie 2. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Tekst opowiada o mi"o#ci: 

A. ojcowskiej, 

B.  braterskiej, 

C.  kole%e&skiej, 

D. matczynej. 

 Zadanie 3. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Ch"opiec zapewni" matk( o swoim uczuciu: 

A. milcz$c, 

B.  gestykuluj$c, 

C.  p"acz$c, 

D. #miej$c si(. 

 Zadanie 4. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Powy%szy tekst jest fragmentem: 

A. powie#ci, 

B.  pie#ni, 

C.  listu, 

D. fraszki. 
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 Zadanie 5. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Mie& serce to znaczy: 

A. nie wspó"czu' nikomu, 

B.  by' czu"ym i wra%liwym, 

C.  nie mie' lito#ci, 

D. by' nieczu"ym. 

Przeczytaj wiersz i wykonaj zadania 6, 7, 8, 9 i 10. 

Droga do przyja!ni 

(I) Któr$dy wiedzie droga do przyja!ni? 

Lasem czy brzegiem morza? 

A mo#e wije si$ w'ród gór 

lub po niebie biegnie jak zorza? 

(II) My'l$, #e ta droga 

nie wiedzie górami 

ani brzegiem morza, 

ani dolinami. 

(III) Po prostu biegnie z serca jednego 

do serca drugiego, 

z serca #yczliwego 

do serca przyjaznego. 
Barbara lat 13  

A. Rakowska, "J(zyk polski dla klasy 7", Warszawa 1999 

 Zadanie 6. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
S"owa wiersza mówi$ o: 

A. zazdro#ci, 

B.  nienawi#ci, 

C.  przyja!ni, 

D. wrogo#ci. 

 Zadanie 7. 

"[...] Droga do przyja!ni [...] po niebie biegnie jak zorza?� 

 
Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Droga wiod$ca do przyja!ni porównana jest z: 

A. morzem, 

B.  górami, 

C.  lasem, 

D. zorz$. 
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 Zadanie 8. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
�Któr(dy wiedzie droga do przyja!ni?� Wyja#nia to zwrotka: 

A. pierwsza, 

B.  druga, 

C.  trzecia, 

D. %adna. 

 Zadanie 9. 

Uzupe$nij zdania, korzystaj%c z wyrazów w ramce. 

oznajmuj$ce, rozkazuj$ce, pytaj$ce

 

Pierwsza zwrotka zbudowana jest ze zda& ______________________________. 

Druga zwrotka zbudowana jest ze zdania  ______________________________. 

 

 Zadanie 10. 

Wypisz z wiersza Droga do przyja!ni dwie pary wyrazów rymuj%cych si!, 
wed$ug przyk$adu: 

morza � zorza 

_____________________ - _____________________ 

______________________ - _____________________ 

  Zadanie 11. 

Uzupe$nij zdanie, wpisuj%c pozytywn% cech! charakteru.  
Jednym zdaniem uzasadnij swój wybór. 
 

Chcia"bym, %eby mój kolega by" _____________________________________. 

 

Uzasadnienie: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 Zadanie 12. 

Utwórz trzy zwroty, dopisuj%c do podanych wyraz przyja!"  
w odpowiedniej formie. Na przyk$ad: 

zawrze'  przyja!& 

darzy'       ________________ 

dochowa' ________________ 

%y' w        ________________ 

 

Zadanie 13. 

U$ó" zdanie z podanych wyrazów: 
przyjaciela, dla, nowego, nie, opuszczaj, starego. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Zadanie 14. 

Napisz "yczenia Twojemu przyjacielowi z okazji urodzin. 
Mo%esz skorzysta' z wyrazów i wyra%e&: 

 

Ci, Tobie, Ci(... 
serdeczne %yczenia z okazji..., wszystkiego najlepszego w..., z okazji... 

zdrowia, powodzenia, pomy#lno#ci, spe"nienia marze&, sukcesów w nauce 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 Zadanie 15. 

Opisz swojego przyjaciela, korzystaj%c z podanego planu. Mo"esz skorzysta' z 
podanego w nawiasach s$ownictwa. 
- Imi! i wiek; 
- Wygl%d zewn!trzny (wzrost, twarz, oczy, nos, w"osy, ubiór); 

- Cechy charakteru (weso"y, powa%ny, kole%e&ski, zaradny, odwa%ny, mi"y, 

grzeczny); 

- Zainteresowania (muzyka, taniec, sport, ksi$%ka, film, teatr, sztuka); 

- Twoja ocena. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 
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Zapoznaj si! z tekstem i obrazem i wykonaj zadania 16 i 17. 
 

 

Wielkie' mi uczyni"a pustki w domu moim, 

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! 

Pe"no nas, a jakoby nikogo nie by"o: 

Jedn% maluczk% dusz% tak wiele uby"o. 
 

   J. Kochanowski, "Tren VIII" (fragment) 

 

 

 

 

 

           J. Matejko, "Jan Kochanowski nad zw"okami Urszulki" 

 Zadanie 16 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Wiersz i obraz mówi$ o: 

A. rado#ci i szcz(#ciu, 

B.  smutku i %alu, 

C.  nienawi#ci i zazdro#ci, 

D. zadowoleniu i spokoju. 

 Zadanie 17. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
W "Trenie VIII" autor zwraca si( do: 

A. J. Matejki, 

B.  Urszulki, 

C.  domu, 

D. duszy. 

 Zadanie 18. 

Podkre#l prawid$ow% odpowied&. 
Polska powinna wspó"pracowa' z innymi krajami w zakresie: 

A. prowadzenia dzia"a& wojennych, 

B.  zahamowania wymiany handlowej, 

C.  utrzymania pokoju na #wiecie, 

D. ograniczenia rozwoju naukowego. 

 Zadanie 19. 

Wymie( trzy polskie symbole narodowe. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 
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Zapoznaj si! z map% i wykonaj zadania 20 i 21. 

Na podstawie: "Atlas historyczny PPWK", Warszawa 2000r. 

 Zadanie 20. 

Podkre#l TAK, je#li kraj nale"y do Unii Europejskiej, NIE � je#li nie nale"y. 
1.  Szwecja               TAK    NIE 

2.  W"ochy                TAK    NIE 

3.  Polska                  TAK    NIE 

4.  Francja                 TAK    NIE 

 Zadanie 21. 

Uzupe$nij zdania. 
Wschodnimi s$siadami Polski s$:_________________ i _________________. 

Zachodnim s$siadem Polski s$ _______________________________. 
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 Zadanie 22. 

Uporz%dkuj, zaczynaj%c od najwcze#niejszego, nast!puj%ce wydarzenia 
historyczne:  

 

1955 rok � podpisanie Uk"adu Warszawskiego 

1999 rok � wst$pienie Polski do NATO  

1945 rok � utworzenie ONZ 

 

1. 1919 rok � utworzenie Ligi Narodów 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 
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