
  

PRÓBNY EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
 

Instrukcja dla ucznia 
 

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron i kartę 
odpowiedzi. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
nauczycielowi. 

 
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia. 
 
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
 
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 
 
5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.  

Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi: 
 

A B C D

 
 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej 
literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”: 
 

 
 

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeżeli 
się pomylisz,  
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. 

 
 
 

 
 
7. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie 

w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 
 
8. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone  

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane 
i oceniane. 

 
 
 
 

WPISUJE UCZEŃ 

dysleksja 

LUTY 2005 

 
Powodzenia! 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 

GH-A1 

KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

dzień miesiąc rok 

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ 
NADZORUJĄCY 

 

Publiczne Gimnazjum 

W Olesznie 



 strona 2 z 12

Wyprawa w góry 
 
Tekst I  
 

K2 budzi zachwyt i grozę. Niezwykle piękna góra. Piekielnie trudna. Niedostępna. 
Nieprzewidywalna. Proporcjonalna, o kształcie piramidy, z wiecznym pióropuszem śniegu 
zwiewanym ze szczytu. 8611 m n.p.m. Żadna inna góra w okolicy nie dorównuje jej 
wysokością. Przewyższa sąsiadów o co najmniej 600 metrów.  

Na K2 nikt nie organizuje wypraw komercyjnych, jak na Mount Everest. – Nie ma na 
nią „jaczej” drogi (dla jaków obarczonych bagażami), którą można by wprowadzić bogatych 
turystów. [...] „Góra gór” zbiera największe śmiertelne żniwo spośród wszystkich 
ośmiotysięczników. – Wejście na nią nobilituje bardziej niż zdobycie Mount Everestu. – 
Zdobywcom K2 himalaiści kłaniają się w pas – mówi Piotr Pustelnik. 

„Góra gór” wznosi się w Karakorum pomiędzy Pakistanem i Chinami. Po raz pierwszy 
zdobyli ją Włosi Lino Lacedelli i Achille Compagnoni. Było to 31 lipca 1954 roku (rok po 
pierwszym wejściu na Mount Everest). Od tej pory na wierzchołku K2 stanęło prawie 200 
osób (dla porównania – na Mount Evereście 900). Wśród nich ośmioro Polaków: Wanda 
Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Przemysław Piasecki, Wojciech Wróż, Tadeusz Piotrowski, 
Krzysztof Wielicki, Piotr Pustelnik i Ryszard Pawłowski. [...] 

Pierwsza polska wyprawa wyruszyła w 1976 roku. Kierował nią Janusz Kurczab. Nie 
odniosła sukcesu. [...] Kolejną zorganizowano w 1984 roku. Polski zespół dołączył do 
Szwajcarów. Były w nim Wanda Rutkiewicz, Dobrosława Miodowicz-Wolf, Krystyna 
Palmowska i Anna Czerwińska. Doszły do wysokości 7350 m. Zdobycie wierzchołka 
uniemożliwiły huraganowe wiatry. 

W roku 1986 w bazie K2 stanęło 150 namiotów. Należały do dziesięciu wypraw 
różnych narodowości. Spotkało się tam wielu znakomitych himalaistów, m.in. Wanda 
Rutkiewicz. 23 czerwca 1986 roku Wanda Rutkiewicz sprawiła sobie wyjątkowy prezent 
imieninowy. Jako pierwsza z Polaków i pierwsza kobieta na świecie stanęła na wierzchołku 
K2. Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski, uczestniczący w niemieckiej wyprawie, wytyczyli 
nową, trudną drogę na południowej ścianie K2. 8 lipca stanęli na wierzchołku. 3 sierpnia – 
wierzchołek zdobyli następni nasi himalaiści: Przemysław Piasecki i Wojciech Wróż. 

Lata 90. były również szczęśliwe dla Polaków porywających się na K2. Lista 
zdobywców powiększyła się o nazwiska Krzysztofa Wielickiego, Piotra Pustelnika i Ryszarda 
Pawłowskiego. 

 
Wioletta Gnacikowska, Ten biały pióropusz, „Duży Format Gazety Wyborczej”, 19 grudnia 2002. 

 
 
Zadanie 1. (0-1) 
Z powyższego tekstu wynika, że szczyt K2 jest nazywany  
 
A. górą gór. B. piękną górą 
C. pióropuszem śniegu.  D. białym pióropuszem. 
 
 
Zadanie 2 (0-1) 
Pierwszymi, którzy stanęli na szczycie K2, byli 

 
A. Szwajcarzy. B. Niemcy. C. Polacy. D. Włosi. 
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Zadanie 3. (0-1) 
Z tekstu I wynika, że K2 jest  
 
A. górą najczęściej zdobywaną. 
B. najbardziej niebezpieczną górą. 
C. najniższą górą wśród ośmiotysięczników. 
D. górą zdobywaną przez zamożnych turystów. 
 
 
Zadanie 4. (0-1) 
Kto z Polaków jako pierwszy zdobył K2? 
 
A. Jerzy Kukuczka. 
B. Wanda Rutkiewicz. 
C. Krystyna Palmowska. 
D. Przemysław Piasecki. 
 
 
Zadanie 5. (0-1) 
Z tekstu I wynika, że najwięcej Polaków zdobyło szczyt K2 w roku 
 
A. 1976. 
B. 1984. 
C. 1986. 
D. 1996. 
 
 
Zadanie 6. (0-1) 
W kontekście tekstu I stwierdzenie Kłaniać się w pas oznacza  
 
A. zabiegać o czyjeś względy. 
B. pochylać się lekko w czyjąś stronę. 
C. darzyć kogoś szczególnym szacunkiem. 
D. zdejmować nakrycie z głowy na powitanie. 

 
 

Zadanie 7. (0-1) 
Który z wyrazów przybiera różne znaczenie i funkcję w tekście I? 
 
A. Jak.  
B. Góra.  
C. Pora. 
D. Wróż. 
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Tekst II 
 
 Czas naglił; dziś jeszcze mieliśmy być przy Morskim Oku. Musiałem gwałt zadać 
oczom i upojonym uczuciom i pożegnać wodospad. […] Ta sama woda przewodniczyła mi  
i dalej drogą, równie trudzącą, po głazach i siatce kosodrzewia. Sto kilkadziesiąt sążni 
przestrzeni pochyłej, a raczej ubocza i to przykrego, po którym śród zwaliska głazów szumi  
i huczy potok, także wodospad, ale nieco wolniejszy i węższy jak Siklawa woda, postawiły 
mnie w okolicy, jakiej nic podobnego oczy moje dotąd widziały, a nawet wyobraźnia nigdy 
mi nie przedstawiła. Znalazłem się śród pustyni skał, w całym znaczeniu tego wyrazu. 
Wyliczyć mógłbym przedmioty, które zapełniały ten przestwór mil kilku: pięć jezior – nad 
jednym z nich stałem – gdzieniegdzie nad wodą zarośle kosodrzewin, kępa darniny, plamka 
mchu, kilka żółtych kwiatków jaskru, pliszka, niby zabłąkana, zresztą pan tej całej dziedziny, 
kamień. Gdybym jednak był olbrzymem i chciał pustelnicze życie prowadzić, obrałbym bez 
wahania się to miejsce na moją pieczarę: tyle znalazłem w nim uroku przy najdzikszej 
samotności. […] 
 Co do mnie, mogę pochlubić się, że sami górale oddawali sprawiedliwość śmiałości  
i zręczności, jakie okazywałem w tej przeprawie. Byłem zawsze na przodzie i w znacznym 
oddaleniu od reszty towarzystwa. Ileż razy, chcąc wypocząć, nie mogłem inaczej, tylko 
oparłszy się o górę, której bokiem szedłem – takiej prostopadłości są te ściany – a wtedy pod 
nogami miałem przepaść, nad którą pode mną tylko orły krążyły. 
 
Na podstawie: Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, [w:] „Dzieła zbiorowe” tom III, Lwów 1910. 
 
 
Zadanie 8. (0-1) 
Która z wypowiedzi najtrafniej opisuje przeżycia narratora? 
 
A. Zachwyca mnie odwaga i spryt górali. 
B. Cieszę się, że mogę poprawić swoją kondycję fizyczną. 
C. Krajobraz górski wywołuje we mnie melancholijne wspomnienia. 
D. Patrząc na piękno i potęgę gór, doznaję wielu niezwykłych doznań. 

 
 
Zadanie 9. (0-1) 
Narratora tekstu II cechuje 
 
A. zwinność, odwaga, wrażliwość. 
B. odwaga, brak wyobraźni, samowola. 
C. opieszałość, wrażliwość, ostrożność. 
D. nieśmiałość, brak wyobraźni, zwinność. 
 
 
Zadanie 10. (0-1) 
Tekst II jest fragmentem dziennika. Świadczy o tym  
 
A. urzędowy charakter prowadzonych zapisków. 
B. wspomnieniowy sposób prezentowania wydarzeń. 
C. codzienne zapisywanie wydarzeń z życia publicznego. 
D. zapis bieżących wydarzeń i osobistych wyznań autora. 
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Zadanie 11. (0-1) 
W tytule utworu Seweryna Goszczyńskiego znajduje się archaiczna forma dopełniacza 
rzeczownika Tatry. Obowiązujące formy tego wyrazu odnajdziesz w  
 
A. Słowniku synonimów. B. Słowniku frazeologicznym. 
C. Słowniku poprawnej polszczyzny. D. Słowniku wyrazów bliskoznacznych. 
 
 
Reprodukcja obrazu Dolina Yosemite 
 

 
Albert Bierstadt, Dolina Yosemite, [w:] Siostra Wendy Beckett, 1000 Arcydzieł, Warszawa 2002.  

 
 
Zadanie 12. (0-1) 
Malarz przedstawił na obrazie 
 
A. wędrówkę ludzi. B. górski krajobraz. 
C. spiętrzoną wodę. D. wysokogórską roślinność. 
 
 
Zadanie 13. (0-1) 
Artysta przedstawia przestrzeń, stosując 
 
A. syntezę oraz kontury. B. uproszczenie, deformację. 
C. dynamiczną kompozycję, kontrast. D. światłocień i iluzję rzeczywistości. 
 
 
Zadanie 14. (0-1) 
Obraz wywołuje uczucia 
 
A. rozpaczy, smutku. B. wyciszenia, spokoju. 
C. radości, zachwytu. D. osamotnienia, przerażenia. 
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Zadanie 15. (0-1) 
Obraz Dolina Yosemite to przykład malarstwa 
 
A. pejzażowego. B. portretowego. 
C. batalistycznego. D. marynistycznego. 
 
 
Tekst III  
 
                            Z TATR 
WIDOK ZE ŚWINICY DO DOLINY WIERCHCICHEJ 
 
 Taki tam spokój... Na gór zbocza, 
 Światła się zlewa mgła przezrocza, 
 na senną zieleń gór. 
Szumiący z dala wśród kamieni 
w słońcu się potok skrzy i mieni 
w srebrnotęczowy sznur.  
 Ciemnozielony w mgle złocistej 
 wśród ciszy drzemie uroczystej 
 głuchy smrekowy las. 
Na jasnych, bujnych traw pościeli 
pod słońce się gdzieniegdzie bieli 
w zieleni martwy głaz. 
 O ścianie nagiej, szarej, stromej, 
 spiętrzone wkoło skał rozłomy 
 w świetlnych zasnęły mgłach. 
Ponad doliną się rozwiesza 
srebrzystoturkusowa cisza 
nieba w słonecznych skrach. [...] 

 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, [w:] Poezje, Warszawa 1979. 

 
 
Zadanie 16. (0-1) 
Poetycki obraz doliny tworzą wyrazy 
 
A. wywołujące wrażenie ruchu. 
B. opisujące różnorodne kształty. 
C. naśladujące dźwięki i odgłosy. 
D. przedstawiające barwy i ich odcienie. 

 
 

Zadanie 17. (0-1) 
Podmiot liryczny w wierszu 
 
A. apeluje o ochronę rzadkiej i unikalnej górskiej przyrody. 
B. zachęca do regularnego uprawiania turystyki wysokogórskiej. 
C. wyraża zachwyt i podziw dla piękna tatrzańskiego krajobrazu. 
D. ukazuje przerażenie wywołane surowością górskich przestrzeni. 
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Zadanie 18. (0-1)  
Które elementy krajobrazu są wspólne dla obrazu i wiersza? 
 
A. Kamienie, szczyty gór, potok, łąki. B. Las, zbocza gór, dolina, potok. 
C. Mgła, przełęcz, ściany, potok. D. Dolina, przepaść, skały, las. 
 
 
Tekst IV  
 

Raz zabłądziliśmy w górach w Salzkammergut, koło Zellam See. [...] Tymczasem robi 
się ciemno jak w piwnicy. Koniec końcem umawiamy się, że pójdziemy na losy. Idziemy. 
Światecki wyciąga węzełek i rusza naprzód. 

Posuwamy się przełęczą. Z początku jest dość szeroko, później coraz węziej. O ile 
możemy wymiarkować, w prawo i w lewo są przepaście pewnie bezdenne. Grzbiet staje się 
jeszcze węższy, a co więcej – okruchy zwietrzałych skał usuwają się nam spod nóg... 

– Idę na czworakach, bo nie można inaczej! – mówi Światecki. 
Rzeczywiście nie można było inaczej, więc opuszczamy się na czworaki i idziemy dalej jak 
dwa szympansy. [...] Po niejakim czasie słyszę głos Świateckiego: 

– Władek! 
– Co takiego? 
– Grzbiet się skończył. 
– A co dalej? 
– Pusto... musi być przepaść. 
– Weźże jaki kamień i ciśnij... posłuchamy, czy długo leci. 
W ciemności słyszę, jak Światecki maca rękoma, by wynaleźć jaki okruch zwietrzałej 

skały, a następnie mówi:  
– Ciskam... słuchaj! 
Nastawiamy obaj uszu... 
Cisza! 
– Nie słyszałeś nic? 
– Nie! 
– Ładnieśmy się wybrali! Musi być ze sto sążni. 
– Ciśnij jeszcze raz. 
Światecki wynajduje większy okruch, ciska. Ani odgłosu. 
– Cóż tam, dna nie ma czy co! – mówi Światecki. 
– Trudna rada! Będziemy siedzieli do rana. 
I siedzimy. Światecki puszcza jeszcze parę kamieni; wszystko na próżno. Upływa 

godzina, druga, [...]. 
Co chwila robi się świetliściej. Patrzę, staram się zapamiętać te zmiany tonu i po trosze  
w duszy maluję, gdy nagle przerywa mi okrzyk Świateckiego: 

– Tfu! idioci! 
I plecy jego giną mi z oczu. 
– Światecki! – krzyczę – co robisz? 
– Nie wrzeszcz! patrz! 
Przechylam się, spoglądam – cóż się pokazuje? Oto siedzę na skalistym zrębie, 

zapuszczającym się w łąkę, która leży może o półtora łokcia poniżej. Mchy głuszyły odgłos 
kamieni, bo zresztą łąka jest równiutka; w oddali widać drogę, na niej wrony, które 
poczytałem za orły. Potrzebowaliśmy tylko nogi spuścić ze zrębu, żeby pójść najspokojniej 
do domu. Tymczasem przesiedzieliśmy na zrębie, szczękając zębami, całą bożą noc. 
 

Henryk Sienkiewicz, Ta trzecia, [w:] Nowele, tom 3, Warszawa 1989. 
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Zadanie 19. (0-1) 
Narratorem tekstu IV jest 
 
A. autor. B. Władek. C. Światecki. D. obserwator. 
 
 
Zadanie 20. (0-1) 
Dialogi zawarte w tekście powodują, że 
 
A. tempo akcji jest spowolnione. 
B. trudno dokonać ekranizacji utworu. 
C. wydarzenia stają się bardziej dynamiczne. 
D. tekst opowiadania jest niepotrzebnie wydłużony. 

 
 
Zadanie 21. (0-1) 
Czym różni się poezja od prozy? Wykorzystując tekst III i IV, podaj trzy różnice. 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

 
 
Zadanie 22. (0-1) 
Z tekstu IV wypisz przykład porównania. 
 

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

 
 
Zadanie 23. (0-1) 
Dokończ zdanie:  
Wypowiedź „Trudna rada! Będziemy siedzieli do rana” świadczy o ......................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 24. (0-1) 
Podaj po jednej nazwie stanu emocjonalnego bohaterów utworu Henryka Sienkiewicza 
Ta trzecia podczas wyprawy w góry. 
 
początek przygody – .................................................................................................................... 

zakończenie przygody – ............................................................................................................... 
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Zadanie 25. (0-1) 
Słowa Świateckiego: Idę na czworakach, bo nie można inaczej, przekształć na narrację  
w trzeciej osobie. 
 
 
 
 
 

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

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

Zadanie 26. (0-1) 
Zdanie: Patrzę, staram się zapamiętać te zmiany tonu przekształć na wypowiedzenie  
z imiesłowowym równoważnikiem zdania. 
 
....................................................................................................................................................... 

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

Zadanie 27. (0-1) 
Określ jednym wyrazem człowieka  
 
pochodzącego z gór i je zamieszkującego – ............................................................................... 

wspinającego się w Tatrach – ...................................................................................................... 

wspinającego się na K2 – ............................................................................................................. 

Zadanie 28. (0-2) 
Zredaguj trzypunktowy regulamin zachowania turystów w górach. 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

Zadanie 29. (0-5) 
W kilku (przynajmniej pięciu) zdaniach streść tekst IV. 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 30. (0-16) 
Napisz rozprawkę na temat:  
Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele? W pracy posłuż się przykładami  
z literatury i sztuki.  
Pamiętaj, że Twoja rozprawka nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Brudnopis 

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

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

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

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

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

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

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


