
 
 
 
 
 
 

EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
Oceniamy wynalazki 

Informacje dla ucznia 
1. Sprawd�, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentu-

alny brak zgło� nauczycielowi. 

2. Czytaj uwa�nie wszystkie teksty i zadania.  

3. Wszystkie zadania rozwi�zuj długopisem lub piórem. 

 
4. Gdy przy zadaniu jest taki znak                             , to wybierz 

jedn�  odpowied� i zamaluj wybrany kwadrat, np.: 

 
 
 

5. Staraj si� nie popełnia� bł�dów. Gdy si� pomylisz,  

bł�dne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inn� odpowied�, 

np.: 

 

 

 

6. Gdy przy zadaniu jest taki znak                         , to sam napisz 

odpowied�  w miejscu kresek. Pomyłki przekre�laj. 

 
7. Gdy przy zadaniu jest taki znak                        , to poł�cz strzał-

kami dobre odpowiedzi, np.:  

 
 
 
8. W arkuszu znajduje si� miejsce na brudnopis. Mo�esz je 

wykorzysta�, redaguj�c odpowied�. Zapisy w brudnopisie nie 

b�d� sprawdzane i oceniane.  

                                                       Powodzenia! 
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����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

Tekst I 

      Który wynalazek jest według Ciebie najwa�niejszy? To temat pracy domowej w trzeciej 
klasie gimnazjum. Uczniów bardzo zaciekawił ten temat.  
– Wspaniały temat, bo wynalazki wszystkim nam ułatwiaj� �ycie. Nie wiem, jak ludzie mogli 
�y� bez samochodu czy komputera. Internet to bogate �ródło wiadomo�ci i szybki sposób 
porozumiewania si� ludzi na całym �wiecie. 
– Czy wiecie, �e samochód wynaleziono dopiero ponad sto lat temu, dokładnie w roku 1885, 
a telefon komórkowy to nowy wynalazek, gdy� pierwszy zrobiono w 1973 roku? 
 – Ja wiem, �e komputer był wcze�niej od komórki, bo w 1946 r., a pierwszy próbny program 
telewizyjny nadano w roku 1925. 
      Uczniowie postanowili samodzielnie szuka� informacji o wynalazkach w Internecie, en-
cyklopedii techniki i ksi��kach popularnonaukowych.  

Na podstawie tekstu I wykonaj zadania 1., 2., 3., 4. i 5. 
Zadanie 1. 

 

Ułó� w kolejno�ci chronologicznej (od najdawniejszego                  
do najnowszego) wynalazki, które wymienili uczniowie.  

Wiek XIX XX XX XX 
Rok powstania 
wynalazku 

    

Nazwa  
wynalazku 

    

 
Zadanie 2. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Uczniowie przyj�li temat pracy z 
 
A. � gniewem. 
B. � zło�ci�. 
C. � zdenerwowaniem. 
D. � zadowoleniem. 
 
Zadanie 3. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Zacytowany fragment: „bo wynalazki wszystkim nam ułatwiaj� �ycie” –  jest 
 
A. � argumentem, uzasadnieniem wypowiedzi. 
B. � opisem ciekawego wydarzenia. 
C. � pytaniem o znaczenie wynalazków. 
D. � ogłoszeniem o nowym wynalazku. 
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Zadanie 4. 

 

Uzupełnij zdania.  

Wynalazki z XX wieku, które ułatwiaj� przekazywanie informacji, to:  .................................. ,  

.................................  i  ..........................................  . 

Urz�dzeniem niezb�dnym do tego, aby skorzysta� z Internetu,   jest  ...................................... . 

Internet to bogate �ródło ........................................ .  

 
Zadanie 5. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Wynalazki s� bardzo wa�ne, gdy� 
 
A. � powoduj�, �e nie trzeba si� uczy�. 
B. � dzi�ki nim jest ładna pogoda. 
C. � pomagaj� produkowa� surowce naturalne. 
D. � ułatwiaj� ludziom �ycie codzienne. 
 

����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

Tekst II 
      Po tygodniu uczniowie opowiadali o swojej pracy domowej. Ewa pierwsza zgłosiła si� do 
odpowiedzi. 
 –  My�l�, �e telewizja jest najlepszym wynalazkiem XX wieku. Wielu ludzi dzi� nie umie bez 
niej �y�. Mówi�, �e telewizja to dla nich „okno na �wiat”, poniewa� mog� na ekranie ogl�da� 
ciekawe filmy, przedstawienia, reporta�e. Ja nie ogl�dam w telewizji wszystkiego, audycje 
dla siebie wybieram na podstawie programu telewizyjnego zamieszczonego w gazecie.  

Słowniczek: 
reporta� – sprawozdanie 
 

Na podstawie tekstu II wykonaj zadania 6. i 7. 
Zadanie 6. 

 

Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.  

Dlaczego niektórzy ludzie ogl�daj� w telewizji wszystko? 
 

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

Co znacz� słowa „okno na �wiat”? 

 

..................................................................................................................................................... . 
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Stary samochód 

 
Zadanie 7. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Informacje o czasie nadawania filmu znajdziesz w  
 
A. � rozkładzie jazdy. 
B. � katalogu sprzeda�y. 
C. � folderze turystycznym. 
D. � programie telewizyjnym. 
 

����Przeczytaj uwa�nie tekst. ���� Obejrzyj fotografi �. 

Tekst III 
 

 – Ja bardzo lubi� je�dzi� samochodem i dlatego 
uwa�am, �e samochód to najlepszy wynalazek  
– powiedział Ja�. – Zajrzałem do Internetu, �eby 
pozna� histori� samochodu. Dowiedziałem si�, 
�e pierwszym pojazdem był automobil zrobiony 
przez Niemca Daimlera. Wkrótce pojawiły si� 
samochody skonstruowane przez Benza – rów-
nie� Niemca, braci Peugeot z Francji              i 
Amerykanina Forda. Pierwsze samochody bar-
dzo ró�niły si� od obecnych. 

Słowniczek: 
skonstruowa� – zrobi� 
automobil – pierwszy samochód  

 
 

 
 

Na podstawie tekstu III wykonaj zadania 8. i 9. 
 
Zadanie 8. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Daimler, Benz, Peugeot, Ford – to nazwiska 
 
A. � sławnych nauczycieli. 
B. � znanych podró�ników. 
C. � konstruktorów samochodów. 
D. � wybitnych sportowców. 
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Zadanie 9. 

 

Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.  

W jakim kraju zbudowano pierwszy samochód? 

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

Gdzie mo�na znale�� wiadomo�ci na temat historii samochodu? 

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

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

 

����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

 
 
 
Pojechali�my za miasto  
sprawdzi�, ile kolorów ma jesie� 
za miastem  
w lesie. 

 
Tato za kierownic�, 
mama przy tacie, 
z tyłu pies Kleks 
i ja z bratem. 

 
Nagle strzeliła opona.  
Mama z Kleksem poszli w pole, 
a my – z pomoc� taty 
zało�yli�my zapasowe koło: 
„Pi�te koło” z baga�nika. 
Bardzo, ale to bardzo potrzebne, 
jak z naszej przygody wynika.  
 
 

 
Na podstawie tekstu IV wykonaj zadania 10., 11., 12., 13. i 14. 

Zadanie 10. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

O przygodzie opowiada 
 
A. � pies. 
B. � dziecko. 
C. � mama. 
D. � tata. 

El�bieta Zechenter-Spławi�ska 

Słowniczek: 
zapasowe – dodatkowe  
baga�nik  – miejsce na rzeczy 
„pi �te koło u wozu” – powiedzenie, które 
oznacza „co�” lub „kogo� niepotrzebnego” 
 
 

Tekst IV 
Pi�te koło u wozu 
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Zadanie 11. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

 
Utwór jest zbudowany z 
 
A. � jednej strofy. 
B. � dwóch strof. 
C. � trzech strof. 
D. � czterech strof. 
 
Zadanie 12. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

 
Pary wyrazów: „baga�nika – wynika”, „jesie� – w lesie” – s� w utworze 
 
A. � rymami. 
B. � uosobieniami. 
C. � porównaniami. 
D. � epitetami. 
 
Zadanie 13. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

 
Słowa: „strzeliła opona” – znacz�, �e 
 
A. � kto� strzelał z procy. 
B. � p�kła opona w samochodzie. 
C. � zawodnik strzelał z łuku. 
D. � my�liwy strzelał w lesie. 
 
Zadanie 14. 

 

Doko�cz zdania.  

 
Kto� lub co� niepotrzebnego to pi�te    .......................    u    ............................. . 

Po przebiciu opony potrzebne jest pi�te    .....................    z    ............................ . 
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����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

Tekst V 
 
Marek powiedział: 
– Dla mnie bardzo wa�nym wynalazkiem jest telefon komórkowy, bo mog� komunikowa� si� 
z kolegami poprzez wiadomo�ci tekstowe (SMS-y). Mój telefon ma alarm, który daje mi sy-
gnał, �e nadeszła wiadomo��. Znalazłem w encyklopedii informacj�, �e pierwszy telefon 
wymy�lił Aleksander Graham Bell – nauczyciel dzieci głuchych, który dla nich chciał zrobi� 
aparat pomagaj�cy w odbiorze mowy. Takiego aparatu nie udało mu si� wynale��. 

Słowniczek: 
komunikowa� si� – rozmawia�, pisa� SMS-y  
 

Na podstawie tekstu V wykonaj zadania 15. i 16. 
 
Zadanie 15. 

 

Uzupełnij rozmow� telefoniczn�. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Kto jeszcze z nami pojedzie? 
 

6. Bardzo si� cie-
sz� z zaproszenia.  
Do jutra! Cze��! 
 

3. .................................................................... 

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

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

1. Cze��! Wybieram si� 
jutro na wycieczk� ro-
werem, czy pojedziesz 
ze mn�? 
 

4. Wspaniale!  
Ale gdzie i o której godzinie 
si� spotkamy? 
 

5. .................................................................. 

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

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

Cze��! 
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Zadanie 16. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Aleksander Graham Bell pragn�ł wynale�� 
 
A. � telefon komórkowy. 
B. � aparat telefoniczny. 
C. � aparat dla głuchych. 
D. � aparat fotograficzny. 
 

����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

Tekst VI 
Basia opowiedziała nam o swoim locie samolotem.  
– Patrzyłam z ciekawo�ci� przez okienko. W dole wszystko było malutkie. Rzeka wygl�dała 
jak wst��ka, a domy jak klocki. Sprawdziłam, co pisz� o pierwszym locie samolotem  
w ksi��ce pt. „Odkrycia i wynalazki”.   
Rankiem 17 grudnia 1903 roku, w zimnie i wietrze, Orville Wright wznosi si� na wysoko�� 
trzech metrów, przelatuje około trzydziestu metrów i l�duje. Dwana�cie sekund zachwytu! 
 

 
Na podstawie tekstu VI wykonaj zadania 17., 18. i 19. 

 
Zadanie 17. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Basia powiedziała: „Rzeka wygl�dała jak wst��ka, a domy jak klocki.” – aby dzieci 
 
A. � dowiedziały si�, z czego były zrobione domy i klocki. 
B. � wyobraziły sobie widok domów i rzeki z samolotu. 
C. � zazdro�ciły jej zabawy klockami i wst��k�. 
D. � my�lały, �e w samolocie s� wst��ki i klocki. 
 
Zadanie 18. 

 

Uzupełnij zdanie. 

Pierwszy samolot 17 grudnia 1903 roku wzniósł si� na wysoko�� ................................ metrów 

i przeleciał około ............................ metrów. 
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Maria Skłodowska-Curie  
z córkami Iren� i Ew� 

Rok 1907 

Zadanie 19. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

 
Zdanie: „Rankiem 17 grudnia 1903 roku, w zimnie i wietrze, Orville Wright wznosi si� na 
wysoko�� trzech metrów, przelatuje około trzydziestu metrów i l�duje.” – jest  
 
A. � zaproszeniem do lotu. 
B. � sprawozdaniem z zawodów. 
C. � charakterystyk� lotnika. 
D. � opisem sytuacji. 
 

����Przeczytaj uwa�nie tekst.  

���� Obejrzyj fotografi �. 
 

Tekst VII 
– Podczas wakacji du�o fotografowałem – powiedział Ada�.   
– My�l�, �e wła�nie fotografia jest najbardziej potrzebnym 
wynalazkiem, bo za jej pomoc� mo�na utrwala� ró�ne obrazy. 
Mo�na robi� zdj�cia ludziom, przyrodzie, budynkom, by w ten 
sposób zachowa� je dla nast�pnych pokole�. O pocz�tkach 
fotografii czytałem w ksi��ce popularnonaukowej. Dowiedziałem 
si�, �e pierwsze zdj�cie zrobiono w roku 1839. Znalazłem tam te� 
fotografi� Marii Skłodowskiej-Curie, która znana jest z wielu 
naukowych odkry�. 
 

 
Na podstawie tekstu VII, fotografii i własnej wiedzy wykonaj zadania 20., 21. i 22. 

 
Zadanie 20. 

 

Napisz obok zdania TAK – gdy zdanie jest prawdziwe, NIE – gdy 
zdanie jest fałszywe.  

 

Pierwsz� fotografi� wykonano trzysta lat temu. ...................... 

Zdj�cie fotograficzne wykonuje si� aparatem fotograficznym. ...................... 

Aparatem mo�na fotografowa� tylko ludzi. ...................... 

Dzisiaj mo�emy robi� kolorowe fotografie. ...................... 

Fotografia pozwoliła utrwali� rzeczy, których ju� nie ma. ...................... 

 

TAK /  NIE 
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Wie�a Eiffla w Pary�u Atomium w Brukseli 

Zadanie 21. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Dokładny obraz Marii Skłodowskiej-Curie i jej córek to 
 
A. � fotografia z roku 1907. 
B. � rysunek wykonany przez ucznia. 
C. � artystyczna rze�ba postaci. 
D. � obraz namalowany przez malarza. 
 
Zadanie 22. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Przedstawione na fotografii postacie maj� ubrania z 
 
A. � ko�ca XVI wieku. 
B. � pocz�tku XXI wieku. 
C. � ko�ca XIII wieku. 
D. � pocz�tku XX wieku. 
 

���� Obejrzyj fotografie. 
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����Przeczytaj uwa�nie tekst. 

Tekst VIII 
 

–  A mnie si� wydaje – powiedziała na koniec lekcji pani nauczycielka – �e wielkie znaczenie 
dla ludzi ma wynalezienie w czasie ostatnich dwustu lat nowych materiałów i sposobów bu-
dowania. Daje to mo�liwo�� stawiania obiektów, których nie mo�na było zrobi� wcze�niej. 
Latem podró�owałam po Europie. Najbardziej spodobały mi si� dwie stalowe wie�e. Pierw-
sza z nich to wie�a Eiffla w Pary�u, która została zbudowana pod koniec XIX w. Natomiast 
druga z nich – Atomium – znajduje si� w Brukseli. Powstała ona w 1958 r. Z obu wie� mo�na 
podziwia� wspaniałe widoki. 

Słowniczek: 
obiekt – budowla 
stawiania – budowania 
 

 
Na podstawie tekstu VIII i fotografii wykonaj zadania 23., 24., 25., 26. i 27. 

 
Zadanie 23. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Wie�a Eiffla jest symbolem  
 
A. � Pary�a. 
B. � Londynu. 
C. � Brukseli. 
D. � Nowego Jorku. 
 
 
Zadanie 24. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Wie�a Eiffla  
 
A. � powstała kilkadziesi�t lat pó�niej ni� Atomium. 
B. � pochodzi z tego samego stulecia co Atomium. 
C. � została zbudowana 200 lat wcze�niej ni� Atomium. 
D. � powstała kilkadziesi�t lat wcze�niej ni� Atomium. 
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Zadanie 25. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Atomium jest zbudowane 
 
A. � z drewna. 
B. � z cegły. 
C. � ze stali. 
D. � z betonu. 
 
Zadanie 26. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Atomium ma kształt taki jak 
 
A. � dzwonnica ko�cielna. 
B. � model cz�steczki. 
C. � rakieta kosmiczna. 
D. � drzewo iglaste. 
 
Zadanie 27. 

 

Zaznacz prawidłow� odpowied�. 

Pani nauczycielka powiedziała, �e 
 
A. � oba obiekty bardzo si� jej podobały. 
B. � podobała si� jej tylko wie�a w Pary�u. 
C. � podobało si� jej tylko Atomium. 
D. � nie podobał si� jej �aden z obiektów. 
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Zadanie 28. 

 

Napisz notatk� (co najmniej 7 zda�) na temat: Telewizja w moim 
�yciu.  

W notatce wykorzystaj nast�puj�ce pytania pomocnicze: 
 
Czy lubisz ogl�da� telewizj�? 
Ile czasu dziennie ogl�dasz telewizj�? 
Jakie programy ogl�dasz najch�tniej i dlaczego? 
Jakich programów nie powinny ogl�da� dzieci? 
Czy lubisz telewizyjne reklamy? 
Czy kto� tłumaczy Tobie tre�� tego, co ogl�dasz? 
Czy mo�na �y� bez telewizji? 
 

Telewizja w moim �yciu 
 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Strona 14 z 14 

Brudnopis 
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