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Sławomir Leśniewski Ameryka na nowo odkryta (Polityka nr 30, 28 lipca 2007) fragment
W zdaniu, że Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb, a jego słynna wyprawa przez Atlantyk odbyła się w 1492 r.,
zawarte są co najmniej dwa przekłamania.
Pierwszymi Europejczykami, którzy postawili nogę na kontynencie amerykańskim, byli prawdopodobnie
skandynawscy wikingowie, którzy pół tysiąca lat przed sławnym genueńczykiem dopłynęli do północno-wschodnich
zakątków Ameryki Północnej. Ich wyczyn nie zaowocował jednak żadnymi konsekwencjami; garstka kolonistów
wymarła lub została wybita przez tubylców, a pamięć o postępkach Eryka Rudego, Biarniego Herjulfssona i Leifa
Eriksona przetrwała jedynie w staro skandynawskich legendach.
Kolumb natomiast podczas pierwszej wyprawy w 1492 r. dotarł jedynie do wysp Morza Karaibskiego,
a skrawki stałego kontynentu ujrzał sześć lat później, gdy w 1498 r. jego flotylla znalazła się w okolicy dorzecza
Orinoko. Dopiero zaś w 1502 r., podczas ostatniej wyprawy, udało mu się dopłynąć do wybrzeży trzech, obecnie
środkowoamerykańskich państw – Hondurasu, Kostaryki i Panamy.
Nagrodzony tytułem Admirała Indii Kolumb zmarł w 1506 r. niemal w zupełnym zapomnieniu. Umierał
nieświadomy faktu, że znalazł drogę do nowego, wielkiego kontynentu. Był przekonany o wytyczeniu wiodącego
przez ocean zachodniego szlaku do Indii (dlatego nowo odkryte ziemie przez dziesięciolecia nazywano Indiami
Zachodnimi).
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!
1. Powyższy tekst:
A) jest biografią Kolumba
B) ma charakter popularnonaukowy
C) nie zawiera elementów humorystycznych i fantastyki
D) opowiada o wydarzeniach z przeszłości
2. W powyższym tekście:
A) tematem jest kwestia określenia roli Kolumba w odkrywaniu Ameryki
B) możemy znaleźć cytaty
C) piszący nie zwraca się bezpośrednio do czytelnika
D) autor nie odwołuje się do źródeł historycznych
3. Adresatem przywołanego artykułu jest:
A) wyłącznie naukowiec
B) każdy czytelnik

C) tylko dzieci D) ludzie zainteresowani historią

4. W powyższej wypowiedzi autor:
A) unika używania wyrazów potocznych B) nie stosuje (lub robi to sporadycznie) wyrazów nacechowanych emocjonalnie
C) stara się zachować rzeczowy ton wypowiedzi
D) koncentruje się przede wszystkim na faktach
5. Pierwsze zdanie powyższego tekstu:
A) jest pytaniem, na które odpowiadać będzie cały tekst
C) podaje datę uznawaną za moment odkrycia Ameryki

B) jest tezą
D) zawiera opinię, która przeczy obiegowym sądom

6. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu zawarte są co najmniej dwa przekłamania:
A) wzmacnia krytyczny ton wypowiedzi
B) osłabia krytyczny ton wypowiedzi
C) służy przede wszystkim urozmaiceniu stylu wypowiedzi
D) sugeruje, że krytykę można by jeszcze pogłębić
7. Przekłamania, o których mowa w powyższej wypowiedzi, to sądy:
A) nazwane łagodniej – nieprawdziwe
B) pozostające w sprzeczności z faktami
C) co najmniej dyskusyjne
D) tylko częściowo odpowiadające prawdzie

8. Z powyższego tekstu wynika, że:
A) Wikingowie przypłynęli do Ameryki pięćset lat przed Kolumbem
B) druga wyprawa Kolumba odbyła się cztery lata po pierwszej
C) jedynym dowodem na obecność Wikingów w Ameryce są skandynawskie podania
D) Kolumb zmarł sześć lat po swojej ostatniej wyprawie
9. Jednym z przekłamań, o którym mowa w pierwszym zdaniu, jest stwierdzenie, że:
A) Kolumb odkrył kontynent amerykański już w 1492 roku
B) Kolumb był świadomy, że odkrył nowy kontynent
C) podróżnik sądził, że odkrył nowy szlak wiodący do Indii (o istnieniu kontynentu nie miał pojęcia)
D) sagi muszą być uznane za źródło wiedzy historycznej
10. Prawdziwe stwierdzenie zawiera się w wypowiedzeniu:
A) Kolumb postawił nogą na stałym kontynencie dopiero podczas ostatniej wyprawy
B) Kolumb nosił tytuł Admirała Indii Zachodnich
C) podczas pierwszej wyprawy Kolumb dotarł do rzeki Orinoko
D) Kolumb umarł w zapomnieniu
11. Sformułowanie postawili nogę na kontynencie:
A) jest oceną
B) ma charakter przenośny

C) ma sens dosłowny

D) oznacza zejść na ląd

12. W powyższym tekście możemy znaleźć informację o:
A) dacie śmierci Kolumba
B) datach wypraw Kolumba
C) wodzach Wikingów
D) czasie, w którym Kolumb ujrzał zarys stałego kontynentu
13. Podkreślony wyraz w sformułowaniu (...)byli prawdopodobnie (...) wikingowie:
A) sugeruje prawdziwość informacji
B) sugeruje niepewność informacji
C) wprowadza do wypowiedzi styl potoczny
D) może sugerować brak lub niepewność źródeł
14. Użycie w odniesieniu do Kolumba określenia genueńczyk:
A) wskazuje na miasto, z którego pochodził podróżnik
C) jest synonimem

B) urozmaica styl wypowiedzi
D) wskazuje na krainę odkrytą przez Kolumba

15. Wikingowie nie zostali uznani za odkrywców Ameryki, ponieważ:
A) ich wyczyn miał miejsce pół tysiąclecia przed wyprawą Kolumba B) zdobywcy nie pozostawili po sobie żadnego śladu
C) dopłynęli jedynie do północno - wschodnich zakątków Ameryki
D) ich ewentualny sukces nie miał żadnych konsekwencji
16. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) przekłamania
B) wyprawy

C) skrawki

17. W wyrazie wyprawa:
A) jest tyle samo liter co głosek B) są trzy spółgłoski

C) są cztery samogłoski

D) postępkach
D) jest tyle samo sylab co samogłosek

18. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że wielką literą piszemy:
A) nazwy mieszkańców miast
B) nazwy mieszkańców kontynentów
C) przymiotniki utworzone od nazw kontynentów
D) nazwy geograficzne
19. W wypowiedzeniu Był przekonany o wytyczeniu szlaku wiodącego do Indii:
A) wszystkie wyrazy należą do odmiennych części mowy
B) występują wyrazy jednosylabowe
C) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika
D) żaden rzeczownik nie ma formy biernika
20. W wyrazie ocean:
A) mamy trzy sylaby
C) jest więcej samogłosek niż sylab

B) jest tyle samo samogłosek co sylab
D) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek

21. W wypowiedzeniu Ich wyczyn nie zaowocował jednak żadnymi konsekwencjami:
A) mamy jeden czasownik
B) jest więcej niż jeden czasownik
C) są dwa rzeczowniki
D) jest czasownik w formie czasu przeszłego
22. Wyrazy garstka kolonistów:
A) należą do tej samej części mowy
C) są w tym samym przypadku

B) oba należą do odmiennych części mowy
D) są rzeczownikami

23. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz:
A) pamięć
B) zwano

C) odkryte

D) nagrodzony

24. W wypowiedzeniu Podczas ostatniej wyprawy udało mu się dopłynąć do wybrzeży trzech państw:
A) występuje bezokolicznik
B) jest jeden czasownik
C) jest wyraz czterosylabowy
D) nie ma rzeczownika w dopełniaczu

