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klasa III gimnazjum, test trwa 45 minut
Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany.
Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na karcie odpowiedzi, jeżeli tak nie
jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty
ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania.
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy oraz
informacje na temat ogólnopolskiego konkursu języka polskiego OMNIBUS – zgłoszenia do 6.03.2013r. Dołącz do społeczności Łowców
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz
Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego! Komitet Organizacyjny Konkursu
Edwin Bendyk Praca i roboty (Polityka nr 35, 29.08-4.09.2012; fragment)
Fala automatyzacji przetacza się także przez strefę usług. Urzędników bankowych wypiera bankowość internetowa i
bankomaty, wiele usług biurowych załatwiają komputery i smart fony zaopatrzone w odpowiednie oprogramowanie. Ekonomista Brian
Arthur przekonuje w głośnym artykule dla „McKinsey Quarterly”, że obserwujemy narodziny „drugiej gospodarki”. To współczesna
infrastruktura teleinformatyczna, która automatyzuje i przejmuje coraz więcej zadań wykonywanych dotychczas przez ludzi: systemy
rezerwacji podróży, zautomatyzowane kontrole na lotniskach czy pobór opłat na autostradach.
Ba, automatyzacja sięga umiejętności, które jaszcze 10 lat temu wydawały się nie do zautomatyzowania. Na przykład
kierowanie samochodem w normalnym ruchu wymaga przecież specjalnego treningu, zbyt złożonego, by przeszły go robotyprzekonywali w 2004 r. ekonomiści Frank Levy i Richard Murname w książce „The New Division of Labor”. Cóż, minęło zaledwie 8 lat, a
władze stanu Nevada wydały pierwsze tablice rejestracyjne dla samodzielnych samochodów.
Pytania za 3 punkty
1. Powyższy tekst:
A) należy do liryki
B) ma charakter popularnonaukowy

C) należy do literatury pięknej

2. Adresatem powyższej wypowiedzi jest:
A) naukowiec
B) dziecko
C) specjalista od ekonomii

D) człowiek niebędący specjalistą w omawianej dziedzinie

3. Tytuł powyższego artykułu:
A) jest humorystyczny
B) określa jego temat

C) zawiera ocenę odautorską

D) należy do epiki

D) odnosi się do formy wypowiedzi

4. W powyższym tekście znajdziemy:
A) narratora
B) słownictwo naukowe C) wyrazy o ujemnym zabarwieniu emocjonalnym D) liczne zwroty do adresata
5. Pierwsze zdanie prezentowanego fragmentu:
A) zawiera myśl będącą tezą dla całego wywodu
C) wyraża pogląd, który będzie rozwijany w części wywodu

B) jest cytatem opinii wyrażonej w innym dziele
D) jest opinią o charakterze negatywnym

6. Automatyzacja w ocenie autora:
A) jest procesem postępującym
C) dotyczy tylko niektórych obszarów

B) to zjawiska niepożądane
D) nie ma przyszłości

7. W swoim wywodzie piszący:
A) przywołuje opinie innych naukowców
C) ma krytyczny stosunek do opinii naukowców

B) przedstawia wyłącznie własne przemyślenia
D) cytuje opinie naukowców

8. W swoim tekście autor wyraża przekonanie, że:
A) automaty nie są w stanie zastąpić człowieka we wszystkich dziedzinach
C) nie ma dziedziny, w której automaty nie mogą zastąpić człowieka

B) maszyny nie są tak dokładne jak człowiek
D) automatyzacja sprzyja wzrostowi zatrudnienia

9. „Drugą gospodarką” piszący nazywa:
A) przemysł produkujący samodzielne samochody
C) infrastrukturę teleinformatyczną

B) bankowość elektroniczną
D) pobór opłat na autostradach

10. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu znajdziemy:
A) metaforę
B) porównanie

C) trzy epitety

D) powtórzenie

Pytania za 4 punkty
11. Odwołania do prac naukowych w wypowiedzi piszącego służą:
A) prezentacji opinii, z którymi on się nie zgadza
B) wprowadzeniu do tekstu odpowiedniego nastroju
C) prezentacji poglądów badaczy tej problematyki
D) podsumowaniu własnych rozważań

12. Z tekstu możemy wywnioskować, że automatyzacja:
A) w ostatniej dekadzie nabrała szczególnego rozmachu
B) tzw. samodzielne samochody są niepotrzebnym dziwactwem
C) tzw. samodzielne samochody pierwszy raz zarejestrowano ponad 10 lat temu
D) kierowanie samodzielnym samochodem wymaga treningu
13. Swój wywód piszący przedstawia z pozycji:
A) samotnego odkrywcy
B) obserwatora

C) konstruktora

D) krytyka

14. Wypowiedzi przywoływanych badaczy łączy:
A) podobieństwo opinii na temat perspektyw automatyzacji B) powątpiewanie w postęp automatyzacji we wszystkich dziedzinach
C) fakt, że ich autorzy zajmują się tą samą dziedziną nauki D) to, że żadna z nich nie okazała się trafną diagnozą problemu
15. Użycie w wywodzie wyrazów przetacza się, wypiera czy narodziny w odniesieniu do omawianego problemu:
A) stanowi żart językowy
B) służy wprowadzeniu do tekstu stylu artystycznego
C) pokazuje prostotę problemu
D) oddaje dynamikę procesu
16. Sformułowanie fala automatyzacji:
A) ma charakter przenośny
B) stanowi porównanie

C) jest związkiem rzeczownika z inną częścią mowy D) jest nielogiczne

17. Pierwsze zdanie powyższego tekstu:
A) nie zawiera podmiotu
C) jest zdaniem pojedynczym

B) jest zdaniem złożonym współrzędnie
D) to równoważnik zdania

18. Rzeczownikiem w dopełniaczu nie jest (w tym tekście):
A) urzędników
B) zadań

C) samochodów

D) podróży

19. Rzeczownikiem nie jest wyraz:
A) bankowość
B) zautomatyzowania

C) kierowanie

D) rezerwacji

20. Sformułowanie pobór opłat składa się z:
A) dwóch rzeczowników B) rzeczownika i czasownika

C) czasownika i innej części mowy D) dwóch czasowników

Pytania za 5 punktów
21. Na przedostatnią sylabę akcent nie pada w wyrazie:
A) infrastruktura
B) kontrole

C) wiele

D) cóż

22. Wyrazem czterosylabowym jest forma:
A) ekonomiści
B) systemy

C) bankomaty

D) dotychczas

23. W wypowiedzeniu Obserwujemy narodziny drugiej gospodarki:
A) występuje podmiot domyślny
B) podmiotem jest wyraz gospodarki
C) w ogóle nie ma podmiotu
D) podmiotem jest wyraz narodziny
24. Wyraz dotychczas:
A) podlega stopniowaniu B) odmienia się przez przypadki

C) jest przysłówkiem

D) jest liczebnikiem

25. Inaczej wymawiamy niż piszemy wyraz:
A) przejmuje
B) ludzi

C) ekonomista

D) opłat

26. Przyimkiem jest wyraz:
A) że
B) przez

C) więcej

D) czy

27. W wyrazie przykład:
A) jest mniej liter niż głosek
C) jest tyle samo liter co głosek

B) jest więcej liter niż głosek
D) nie ma głosek bezdźwięcznych

28. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz:
A) bankowość
B) umiejętność

C) wydały

29. W sformułowaniu „drugiej gospodarki” autor użył cudzysłowu, ponieważ:
A) jest to tytuł książki
B) jest to tytuł czasopisma
C) chciał wyodrębnić pojęcie

D) wymagać
D) nadaje słowom odwrotny sens

30. Wypowiedzenie Struktura teleinformatyczna automatyzuje i przejmuje coraz więcej zadań:
A) to zdanie pojedyncze
B) to zdanie złożone współrzędnie łączne
C) to zdanie złożone współrzędnie wynikowe
D) jest równoważnikiem zdania
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