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Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 112 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!

Katarzyna Badowska Historia z happy endem. Julia Roberts wyrusza w podróż by lepiej poznać siebie. (Co jest
grane-dodatek do Gazety Wyborczej 4-10 lutego 2011)
Jeśli mamy wysokie wymagania artystyczne, lepiej wybierzmy inny tytuł. Jeśli jednak szukamy w kinie
rozrywki, która pozwala oderwać się od prozy życia, nastrajającego optymistycznie happy endu, sympatycznych
bohaterów i dobrego aktorstwa, „Jedz, módl się, kochaj” nasyci nasze oczekiwania. Będzie chwilami
wzruszająco, chwilami zabawnie, a przy odrobinie szczęścia może nawet znajdziemy inspirację dla własnych
egzystencjalnych wyborów, choć psychologia postaci jest tu uproszczona i poddana schematom. Bohaterka
filmu grana przez Julię Roberts (...) postanawia wyjechać, by poznać i lepiej zrozumieć samą siebie, a w
rezultacie zmienić życie na lepsze. Z każdego etapu owej podróży w głąb własnego wnętrza wynosi radę, którą
skrótowo sygnalizuje tytuł: we Włoszech uczy się czerpać przyjemność z jedzenia, w Indiach osiągać spokój
poprzez techniki medytacyjnego oczyszczenia, na Bali – słuchania swego serca i otwierania go dla innych.
Naiwne? Pewnie tak, ale miło popatrzeć na piękne miejsca i pomarzyć o podobnej wyprawie z podobnym
finałem.
1. Powyższy tekst ma charakter:
A) recenzji
B) opowiadania

C) streszczenia

D) sprawozdania

2. Powyższy tekst można zaliczyć do:
A) literatury pięknej
B) publicystyki

C) literatury popularnonaukowej

D) literatury faktu

3. W swojej wypowiedzi pisząca:
A) ocenia omawiane zjawisko
C) zwraca się do czytelnika

B) wyraża własne opinie
D) zdradza pewne szczegóły fabuły filmu

4. W zaprezentowanej wypowiedzi daje się wyczuć:
A) łagodną aprobatę
C) kategoryczność stwierdzeń

B) dystans do omawianego zjawiska
D) ton moralizatorski

5. Z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, że autorka tekstu:
A) uznaje wyłącznie filmy o wysokich walorach artystycznych
B) dostrzega również pewne zalety kina o charakterze rozrywkowym
C) zauważa, że w kinie można szukać zarówno rozrywki jak i innych przeżyć
D) uważa, że film powinien poruszać wyłącznie poważną problematykę
6. Według słów autorki tekstu omawiany film:
A) jest wart obejrzenia
C) drażni naiwnością fabuły

B) nie poraża głębią prezentowanej problematyki
D) może wciągnąć

7. W opinii piszącej opowiadana w filmie historia:
A) koresponduje z naszymi skrytymi marzeniami
C) dostarcza nam wielu emocji

B) pozwala zapomnieć o codziennych kłopotach
D) jest tak oderwana od rzeczywistości, że aż nieprawdopodobna

8. W swojej wypowiedzi pisząca:
A) wypowiada się na temat poziomu aktorstwa B) utożsamia się z widzem o wysokich wymaganiach artystycznych
C) posługuje się stylem potocznym, żeby lepiej dotrzeć do młodego widza
D) utożsamia się ze swoim odbiorcą
9. Adresatem powyższego tekstu są:
A) ludzie, którzy już widzieli omawiany film
C) wyłącznie ludzie młodzi

B) ci, którzy dopiero na film się wybierają
D) również ludzie, którzy mają wysokie wymagania artystyczne

10. Zaletą filmu według piszącej:
A) są plenery, w jakich rozgrywa się akcja
B) jest psychologiczny realizm postaci bohaterów
C) jest jego pozytywne przesłanie D) jest możliwość czerpania inspiracji dla rozwiązywania własnych problemów

11. Z wypowiedzi piszącej wynika, że omawiany film:
A) jest komedią
B) stawia widzowi trudne pytania
C) wielu może się nie podobać
D) nie będzie dziełem, które w znaczący sposób wpłynie na historię kina
12. Początek przywołanego tekstu ma charakter:
A) puenty
B) podsumowania
13. Tytuł powyższego tekstu:
A) zdradza charakter zakończenia
C) wskazuje gatunek dzieła

C) sugestii

D) nakazu

B) podaje szczegóły zakończenia
D) wskazuje główny problem omawianego dzieła

14. Główna bohaterka omawianego dzieła, w świetle artykułu, jest osobą:
A) rozkapryszoną
B) niezadowoloną z dotychczasowego życia
C) poszukującą szczęścia
D) pragnącą poznać siebie
15. Zgodnie z treścią powyższego artykułu Włochy:
A) były pierwszym etapem podróży
C) słyną z zabytków

B) pozwoliły poznać własne uczucia
D) mają świetną kuchnię

16. W Indiach, zgodnie z przywołanym tekstem, można:
A) stać się człowiekiem otwartym
B) medytować
C) odnaleźć spokój
D) poznać siebie lepiej
17. Włochy, Indie i Bali łączy według piszącej to, że:
A) są półwyspami
C) leżą na jednym kontynencie

B) są miejscami pięknymi
D) można w tych miejscach zrealizować własne pragnienia

18. Tytuł filmu:
A) jest charakterystyką głównej bohaterki
C) wskazuje kolejne etapy podróży

B) częściowo charakteryzuje miejsca akcji
D) zawiera czasowniki w trybie rozkazującym

19. Zgodnie z ideą omawianego filmu szczęście:
A) nie jest dane człowiekowi raz na zawsze
C) nie jest możliwe do osiągnięcia

B) jest wynikiem zgody z samym sobą
D) zapewniają człowiekowi wyłącznie rzeczy niematerialne

20. Naiwność fabuły filmu, według piszącej:
A) nie przeszkadza w jego odbiorze
C) stanowi zaletę dzieła

B) nie pozwala skupić się na przesłaniu filmu
D) pomaga widzowi skupić się na pięknie krajobrazów

21. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) wymagania
B) miejsca

C) wyprawie

22. Wypowiedzenie: Jedz, módl się i kochaj to:
A) jedno zdanie
B) trzy zdania
C) zdanie złożone współrzędnie
23. W wyrazie jedz:
A) jest tyle samo głosek co liter
C) nie ma głosek dźwięcznych
24. Wyraz lepsze:
A) jest przysłówkiem

D) wyborów
D) zdanie złożone podrzędnie

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

B) jest odmienną częścią mowy

C) jest przymiotnikiem D) podlega stopniowaniu

25. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu: Będzie chwilami wzruszająco jest:
A) czasownikiem w formie nieosobowej
B) częścią orzeczenia imiennego
C) przysłówkiem
D) czasownikiem
26. Wyrazy wyprawie i finałem są:
A) rzeczownikami w tym samym przypadku
C) rzeczownikami w różnych przypadkach

B) tą samą częścią mowy
D) innymi częściami mowy

27. Czasownikiem nie jest wyraz:
A) przyjemność
B) jedzenia

C) otwierania

D) oczyszczenia

28. Sformułowanie proza życia oznacza:
A) problemy
B) codzienność

C) spokój

D) życie nieszczęśliwe
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