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Czas trwania konkursu: 45 minut

Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 108 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za
błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa
lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników itp.

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA!

Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem!
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” księga IV wersy 479- 511
Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy,
Tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?
(Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą).
Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza;
Woda tych studni sklni się, plamista rdzą krwawą.
Myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża,
A z wnętrza ciągle dymi zionąc woń plugawą,
Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice,
Od której drzewa wkoło tracą liść i korę;
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice:
Łyse, skarłowaciałe, robaczliwe, chore,
Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje.
Pochyliwszy konary mchem kołtunowate
Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje,
I pnie garbiąc brzydkimi grzybami brodate,
Trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni,
Siedzą wokoło wody, jak czarownic kupa
Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni
Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa.
I siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk,
Za tymi jeziorkami już nie tylko krokiem,
Gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk,
Ale daremnie nawet zapuszczać się okiem;
Gdybyś i te zapory zmógł nadludzkim męstwem,
Bo tam już wszystko mglistym zakryte obłokiem,
Dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem;
Co się wiecznie ze trzęskich oparzelisk wznosi.
Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły,
A za tą mgłą na koniec (jak wieść gminna głosi)
Małe jeziorka, trawą zarosłe na poły,
Ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica,
Główna królestwa zwierząt i roślin stolica.
1. Powyższy tekst:
A) można zakwalifikować do literatury popularnonaukowej
B) ma charakter poetycki
C) należy do literatury pięknej
D) jest pisany wierszem

2. W powyższym tekście można znaleźć rymy:
A) dokładne
B) parzyste

C) żeńskie

D) okalające

3. W przywołanym fragmencie:
A) dominuje opis
C) pojawia się wielowątkowość

B) mamy fabułę
D) bohaterem jest natura

4. Osoba mówiąca w powyższym tekście:
A) jest jego bohaterem
C) nie ujawnia się

B) wypowiada się z pozycji naukowca
D) odwołuje się do wierzeń ludowych

5. Wypowiadający się w powyższym tekście:
A) z pewnością przewędrował całą litewską puszczę
C) opowiada w sposób niezwykle sugestywny

B) ma bujną wyobraźnię
D) chce rozbawić słuchacza

6. W opowieści o litewskiej puszczy:
A) pojawia się nastrój tajemniczości
C) brakuje fantastyki

B) można znaleźć elementy budzące grozę
D) pojawia się morał

7. Opowieść powyższa:
A) zostaje zamknięta zabawną puentą
C) jest chłodnym i rzeczowym sprawozdaniem

B) ma charakter baśniowy
D) jest niezwykle nastrojowa

8. Osoba mówiąca w powyższym tekście:
A) dostrzega czytelnika i zwraca się do niego bezpośrednio B) nie zauważa czytelnika
C) wierzy w legendy
D) sceptycznie podchodzi do ludowych opowieści

9. Wypowiedzi w nawiasach:
A) zawierają komentarze
C) mogą wskazywać źródło wiedzy

B) mają charakter dopowiedzeń
D) podważają sądy i opinie osoby mówiącej

10. W tekście powyższym można znaleźć:
A) dialog
B) cytat

C) pytanie retoryczne

11. Przedstawiona w powyższym fragmencie natura jest:
A) przyjazna człowiekowi
B) wroga i groźna
C) dzika

D) porównanie
D) niedostępna

12. Świat, o którym mowa w powyższym tekście można nazwać:
A) autonomiczną i odrębną przestrzenią
B) przestrzenią otwartą
C) krainą mlekiem i miodem płynącą
D) ziemią obiecaną
13. W powyższym tekście można znaleźć:
A) podział na wersy
B) trzynastozgłoskowiec

C) akapity

14. W powyższym tekście znajdują się czasowniki w formie:
A) 2. os. l. poj.
B) czasu teraźniejszego
C) bezokolicznika

D) rozdziały
D) 3. os. l. poj. cz. przesz.

15. Sformułowanie dno morza:
A) składa się z dwóch rzeczowników
C) to związek rzeczownika z inną częścią mowy

B) zawiera epitet dno
D) to dwa rzeczowniki w różnych przypadkach

16. Wyraz myśliwiec:
A) jest rzeczownikiem w formie mianownika
C) zupełnie wyszedł już dzisiaj z użycia

B) ma odmienną niż dzisiaj postać gramatyczną
D) oznacza: syn myśliwego

17. W wypowiedzeniu Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza:
A) występują cztery rzeczowniki
B) mamy dwa rzeczowniki w formie dopełniacza
C) mamy rzeczownik w formie biernika
D) mamy dwa rzeczowniki w formie mianownika
18. W wyrazie rybak:
A) mamy trzy spółgłoski
C) nie ma głosek dźwięcznych

B) jest tyle samo spółgłosek, co samogłosek
D) występują same głoski dźwięczne

19. Wyrazem czterosylabowym jest forma:
A) trzęsawicą
B) nadludzkim

C) niebezpieczeństwem

D) pochyliwszy

20. Na przedostatnią sylabę akcent pada w wyrazie:
A) masz
B) zmógł
C) krok

D) puszcz

21. Wyraz daremnie w wypowiedzeniu (…) daremnie zapuszczać się okiem; można zastąpić:
A) wyrazem niepotrzebnie
B) sformułowaniem na próżno
C) pytaniem po co?
D) sformułowaniem bez efektu
22. Wypowiedzenie Ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica:
A) jest zdaniem pojedynczym
B) zawiera jedno orzeczenie
C) ma podmiot, którym jest rzeczownik w mianowniku
D) jest zdaniem złożonym współrzędnie
23. Przyimkiem jest wyraz:
A) za
B) już

C) ale

D) co

24. Rzeczownikiem nie jest wyraz:
A) wierzchu
B) trzęsawicą

C) środka

D) woń

25. Tyle samo spółgłosek co samogłosek znajduje się w wyrazie:
A) doły
B) chore
C) małe

D) jak

26. Podkreślony wyraz w sformułowaniu (…) Główna królestwa zwierząt i roślin stolica:
A) jest określeniem rzeczownika stolica
B) jest w tym samym przypadku, co rzeczownik stolica
C) nie odmienia się przez przypadki
D) jest przymiotnikiem
27. Rzeczownikiem w dopełniaczu jest wyraz:
A) obłokiem
B) jesiorkami

C) kotłem
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D) zwierząt

