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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!

Tomasz Walat Spłukani po Potopie
W zbrojowni na Zamku Królewskim w Sztokholmie otwarto wystawę „Łupy wojenne”. Znaczną część eksponatów
stanowią przedmioty zrabowane w Polsce w latach Potopu i wcześniej.
(…)Gustaw II Adolf (1594-1632) i jego następcy łupili, by się wzbogacić i podnieść splendor Szwecji. A była to wtedy uboga
kraina na peryferiach Europy, gdzie nawet pałace królewskie wykładane były zwykłymi deskami. I podobnie jak biblijni wodzowie,
którzy oddawali Jahwe na ofiarę najlepsze sztuki bydła zabrane wrogom, tak i szwedzki monarcha dzielił się z Bogiem, oddając
szwedzkim kościołom pobielanym wapnem bogato inkrustowane ołtarze, ambony, przedmioty liturgiczne, obrazy i chrzcielnice
specjalnie w tym celu wyszukiwane w Europie.
Gustaw Adolf był pionierem współczesnego rabunku przedmiotów kultury. Na długo przed Napoleonem, który na swoje
wyprawy przezornie zabierał brygady do pakowania rabowanych dzieł sztuki, szwedzki władca wcielił do swojej armii specjalistów.
Na miejscu przeglądali oni biblioteki, a najcenniejsze książki ładowali do zalewanych smołą beczek, w których bez uszczerbku trafiały
morzem do Szwecji. W ten sposób Uppsala wzbogaciła się o zbiory biblioteki kopernikańskiej z Fromborka, w tym o jeden z
pierwszych egzemplarzy rewolucyjnego dzieła „O obrocie sfer niebieskich”.
Polityka nr 2, 12 stycznia 2008

1. Pojęcie, które nie pasuje do powyższego tekstu, to:
A) liryka
B) fabuła

C) proza

2. Tekst powyższy:
A) można zaliczyć do publicystyki
C) nie należy do literatury dydaktyczno-moralizatorskiej
3. Piszący w swoim tekście:
A) prezentuje wyłącznie własny pogląd
C) zmienia oceny powszechnie znanych faktów

D) wywód

B) jest podzielony na akapity
D) nie zawiera cytatów
B) koncentruje się głównie na faktach
D) prezentuje najnowszy stan badań

4. Z powyższego tekstu wynika, że autor:
A) jest człowiekiem znającym się na historii powszechnej
B) nie lubi Szwedów
C) zauważa celowość działania władców szwedzkich
D) dostrzega fakt, że postępowanie królów szwedzkich nie było niczym wyjątkowym w historii
5. Autor w powyższym tekście:
A) odwołuje się do źródeł
C) ożywia swój tekst za pomocą anegdot

B) przywołuje opinie innych uczonych
D) ocenia

6. Styl powyższego tekstu charakteryzuje się:
A) patetycznością
C) potocznością

B) odbieganiem od głównego wątku wypowiedzi
D) częstą obecnością form nacechowanych emocjonalnie

7. Temat powyższego tekstu można określić za pomocą sformułowania:
A) ocena rządów Gustawa II Adolfa
B) obraz XV-wiecznej Szwecji
C) łupy wojennych władców szwedzkich
D) grabież dóbr kultury jako jeden z celów prowadzenia wojen
8. Autor w swojej wypowiedzi:
A) zakłada, że jej odbiorca jest specjalistą w dziedzinie historii
B) zwraca się bezpośrednio do odbiorcy
C) wygłasza sądy o charakterze prowokacyjnym
D) przekazuje odbiorcy wszelkie niezbędne informacje
9. O Szwecji na podstawie powyższego tekstu możemy powiedzieć, że:
A) była państwem biednym
B) była na uboczu wielkich spraw europejskich
C) prowadziła częste wojny
D) była państwem, w którym kościół zajmował uprzywilejowaną pozycję
10. Z powyższego tekstu dowiemy się:
A) gdzie znajduje się słynny szwedzki uniwersytet
C) gdzie wydano dzieło O obrotach sfer niebieskich

B) w jaki sposób żołnierze szwedzcy przewozili łupy
D) jak królowie szwedzcy organizowali swoją rabunkową politykę

11. Na podstawie powyższego tekstu możemy powiedzieć, że wystrój wnętrz szwedzkich świątyń:
A) był nad wyraz surowy
B) wyraźnie kontrastował z wyglądem zewnętrznym wielu kościołów
C) zależał od hojności władców
D) był wprost zależny od sukcesów militarnych
12. Porównanie szwedzkich władców do biblijnych wodzów:
A) jest kpiną z królów Szwecji
C) głównie ma świadczyć o wykształceniu autora

B) nadaje wypowiedzi uroczysty nastrój
D) pokazuje pewną prawidłowość w działaniach władców

13. Prawdziwą informacją jest stwierdzenie, że:
A) król szwedzki wzorował się na Napoleonie
B) szwedzcy władcy w zasadzie jako pierwsi stworzyli metodę gromadzenia łupów
C) Gustaw II Adolf był władcą, który zapewnił Szwecji największą liczbę zrabowanych dóbr kultury
D) łupy wojenne miały podnieść stopień zamożności państwa
14. Piszący swoim tekście:
A) wyraźnie potępia działanie władców szwedzkich
B) sugeruje potrzebę starania się o zwrot zagrabionych dóbr kultury
C) po prostu omawia zjawisko
D) odwołuje się do tzw. poczucia sprawiedliwości dziejowej
15. W zdaniu Na miejscu przeglądali oni biblioteki:
A) występuje okolicznik
C) nie występuje przydawka

B) podmiotem jest wyraz oni
D) dopełnienie ma formę biernika

16. O wyrazie biblioteki możemy powiedzieć, że:
A) jest formą zapożyczoną
C) jest rodzaju nijakiego

B) odmienia się przez przypadki
D) jest wyrazem nieodmiennym

17. Użyty w tekście wyraz peryferia:
A) ma zarówno liczbę mnogą jak i pojedynczą
C) oznacza obszar oddalony od centrum

B) jest odmienną częścią mowy
D) można zastąpić wyrazem północ

18. Wyrazem czterosylabowym jest słowo:
A) kopernikańskiej
B) uszczerbku

C) egzemplarzy

D) specjalistów

19. Na przedostatnią sylabę akcent nie przypada w wyrazie:
A) nawet
B) był

C) uboga

D) sfer

20. Rzeczownikiem w dopełniaczu jest wyraz:
A) następcy
B) deskami

C) beczek

D) wapnem

21. Zdanie Gustaw II Adolf i jego następcy łupili, by się wzbogacić i podnieść splendor Szwecji:
A) jest zdaniem złożonym
B) zawiera zdanie złożone podrzędnie i zdanie złożone współrzędnie
C) nie zawiera orzeczenia
D) jest równoważnikiem zdania
22. Tyle samo głosek co liter znajduje się w wyrazie:
A) łupili
B)gdzie

C) ofiarę

D) wzbogaciła

23. Przymiotnikiem jest wyraz:
A) wykładane
B) królewskie

C) rewolucyjnego

D) rabowanych

24. Wyraz wzbogaciła:
A) jest czasownikiem w formie czasu przeszłego
C) w zdaniu może być orzeczeniem

B) nie ma liczby mnogiej
D) jest czasownikiem w formie osobowej

25. W związku frazeologicznym dzieł sztuki oba wyrazy:
A) są rzeczownikami
C) są rzeczownikami w tej samej liczbie

B) nie odmieniają się
D) są różnymi częściami mowy

26. W zdaniu Na miejscu przeglądali oni biblioteki nie ma:
A) podmiotu
B) przydawki

C) dwóch orzeczeń

D) dwóch okoliczników

27. W zdaniu z pytania 26. jest:
A) przyimek
B) zaimek

C) rzeczownik

D) przysłówek
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