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27 marca 2013 klasa I gimnazjum, test trwa 45 minut
Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany.
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 104 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..
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl.Dołącz do społeczności Łowców
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz
Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego OMNIBUS 2013 Komitet Organizacyjny Konkursu!
Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem!

Sławomir Leśniewski Piekielni jeźdźcy Polityka nr 14 (2599), 7 kwietnia 2007 (fragment)
Zamiast spodziewanych przez Napoleona 2,8 tys. ludzi, z Włoch przybyło zaledwie ok. 1350 piechurów i
niemal 600 kawalerzystów. Ależ cóż to byli za żołnierze! Pamiętający jeszcze kościuszkowskie boje,
zahartowani, twardzi, do szaleństwa odważni. Pisząc w „Popiołach” o kawalerzystach Różnieckiego Stefan
Żeromski scharakteryzował ich nad wyraz celnie: „Był to tłum wąsalów, ogorzałych wyjadaczów, mocarzów,
cyników i poszukiwaczy wszelkiego rodzaju awantur”. Wszędzie i z niezwykłą wręcz łatwością je znajdowali.
Idąc do kraju 15 kwietnia 1807 r. wpadli na silny oddział pruski, mający za sobą zwycięską potyczkę z
Francuzami generała Lefebvre’a-Dessnoettes’a. Wąsacze i mocarze wściekłą szarżą rozbili trzy szwadrony
jazdy i czworobok ośmiu kompanii piechoty, biorąc do niewoli nieprzyjacielskiego dowódcę i kilkuset jego
żołnierzy. Lecz była to zaledwie przygrywka do ich późniejszych wyczynów.
1. Tekst powyższy:
A) Poświęcony jest problematyce historycznej
C) Nie należy do literatury pięknej

B) Ma charakter aktualnej publicystyki
D) Należy do liryki

2. Adresatem powyższego tekstu:
A) Są miłośnicy historii
B) Mogą być wyłącznie historycy wojskowości
C) Są czytelnicy zainteresowani problematyką średniowiecznej Europy D) W rozumieniu autora mają być naukowcy
3. Piszący w swoim wywodzie:
A) Odwołuje się do literatury polskiej
C) Podaje dane liczbowe

B) Cytuje
D) Wyraża wyłącznie własne opinie

4. Autor w swoim tekście:
A) Stosuje wyłącznie styl naukowy
C) Wprowadza elementy fikcji literackiej

B) Wyraża emocje
D) Trzyma się faktów historycznych

5. Swój wywód piszący ożywia za pomocą:
A) Dialogu
B) Wykrzyknienia

C) Elementów stylu potocznego

6. Zakończenie powyższego tekstu:
A) Jest wnioskiem zamykającym
C) Nie ma charakteru podsumowującego

B) Zapowiada dalszy ciąg historii
D) Ma zaskoczyć czytelnika

D) Porównań i metafor

7. Pierwsza informacja w podanym fragmencie sugeruje, że:
A) Do wojska Napoleona chciało wstąpić więcej ludzi niż wynosiło zapotrzebowanie
B) Napoleon niechętnie widział polskich żołnierzy
C) Liczebność polskich żołnierzy wstępujących do armii Napoleona była mniejsza niż oczekiwano
D) Do armii zaciągnęło się więcej kawalerzystów niż piechurów
8. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że:
A) Siłą polskich żołnierzy było doświadczenie
B) Żołnierze polscy byli to ludzie dzielni
C) Żołnierze ci mogli brać udział w bitwie pod Racławicami i pod Maciejowicami
D) Napoleon spodziewał się, że polskich żołnierzy będzie trzykrotnie mniej
9. W powyższym tekście nie znajdziemy:
A) Dialogu
B) Fantastyki

C) Monologu

D) Opisu

10. We wspomnianej potyczce z oddziałem pruskim polscy żołnierze wykazali się:
A) Brawurą
B) Brakiem rozwagi
C) Okrucieństwem

D) Walecznością

11. W swoim wywodzie piszący:
A) Odnosi się do wąsalów z rezerwą
B) Wyraża się z podziwem o ogorzałych wyjadaczach
C) Jest przerażony stopniem demoralizacji kawalerzystów
D) Pobłażliwie wyraża się o cechach, które w innych okolicznościach mogłyby uchodzić za wady
12. Piszący w swoim tekście sugeruje, że:
A) Polska kawaleria mogła stanowić problem dla Napoleona
C) Polscy kawalerzyści byli bardzo potrzebni Napoleonowi
13. Kawalerii dotyczy użyte w tekście pojęcie:
A) Czworobok
B) Szarża

B) Oddziałom polskim brakowało dyscypliny
D) Polska kawaleria wsławiła się wielkimi dokonaniami

C) Szwadrony

D) Kompania

14. W tekście powyższym możemy spotkać odwołania do historii:
A) Polski
B) Francji
C) Rosji

D) Hiszpanii

15. W powyższym fragmencie tekstu zostaje podane nazwisko:
A) Dowódcy polskiej kawalerii B) Polskiego prozaika C) Francuskiego generała

D) Pruskiego cesarza

16. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu:
A) Są dwa orzeczenia
C) Jest jedno orzeczenie

B) Podmiotem jest wyraz Napoleon
D) Wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika

17. Wyraz przygrywka:
A) Jest rzeczownikiem
C) Ma więcej spółgłosek niż samogłosek

B) W powyższym tekście ma znaczenie niedosłowne
D) Ma cztery sylaby

18. Rzeczownikiem w dopełniaczu jest forma:
A) Potyczkę
B) Kraju

C) Mocarzów

D) Oddział

19. W wypowiedzeniu Był to tłum poszukiwaczy awantur:
A) Występują trzy rzeczowniki
B) Żaden z rzeczowników nie ma formy narzędnika
C) Wszystkie wyrazy akcentowane są na przedostatnią sylabę od końca
D) Są wyrazy jednosylabowe
20. Wyrazem dawnym jest słowo:
A) Mocarze
B) Generała

C) Boje

21. Cudzysłów w powyższym tekście zaznacza:
A) Tytuł
B) Wyrazy o znaczeniu przeciwnym od dosłownego

D) Zaledwie
C) Formy potoczne

D) Cytat

22. Czasownik scharakteryzował:
A) Ma postać dokonaną
C) Ma formę trzeciej osoby czasu przeszłego

B) Jest nieprzechodni
D) Ma formę trzeciej osoby liczby pojedynczej

23. Zaimkiem jest wyraz:
A) Ich
B) Jego

C) Sobą

D) Jeszcze

24. Podkreślony wyraz w sformułowaniu nad wyraz celnie:
A) Nie podlega stopniowaniu
B) Jest przymiotnikiem
C) Jest przysłówkiem
D) W tym zdaniu jest orzeczeniem
25. W wyrazie silny:
A) Są dwie spółgłoski

B) Są trzy samogłoski

C) Są dwie samogłoski D) Jest jedna samogłoska oraz i zmiękczające

26. Tyle samo głosek co liter jest w wyrazie:
A) Jazdy
B) Jego
PARTNERZY

C) Lecz

D) Dowódcę

PATRONI
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