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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!

Agnieszka Krzemińska Grota, ale nie ta (fragment) Polityka nr 5, 2 lutego 2008
W nauce wyklarowały się dwie przeciwstawne rekonstrukcje historii powstania Rzymu. Pierwsza- czysto
archeologiczna- mówi, że na wzgórzach rzymskich istniały osady, powstałe w wyniku procesów urbanizacyjnych, które z
czasem w naturalny sposób zlały się w jeden organizm miejski. Według drugiej, historycznej, miasto jako nowa wspólnota
obywatelska wymagało specjalnego aktu założycielskiego. Wykopaliska dowiodły, że ok. połowy VIII w. p.n.e. przestano
wykorzystywać dolinę między Palatynem a Kapitolem (dziś Forum Romanum) jako cmentarz, co świadczy o tym, że
osady zlały się ze sobą. Ale w latach 90. XX w. odkryto, że Forum Romanum aż do VII w. było okresowo zalewaną
doliną, nienadającą się do zamieszkania. Założono wówczas, że dopiero zasypanie bagnistej doliny było pierwszą oznaką
legalizacji miasta. Teoria ta w zarysie zgadza się z tradycją, mówiącą o jednorazowym akcie założycielskim, różni się
jednak od niej tym, że datuje to wydarzenie 100 lat później, lokuje w innym miejscu - na Forum, a nie na Palatynie, za jego
symbol uznaje natomiast osuszenie doliny, a nie wyznaczenie pomerium.
1. Tekst powyższy:
A) poświęcony jest tematyce historycznej
C) należy do epiki

B) pisany jest prozą
D) jest reportażem

2. Autorkę przywołanego artykułu:
A) fascynuje średniowiecze
C) można nazwać znawczynią starożytności

B) cechuje dążność do poetyzacji wypowiedzi
D) można potraktować jako narratora

3. W powyższym tekście nie znajdziemy:
A) fikcji
B) narracji

C) dialogów

D) strof

4. Tematem powyższego tekstu jest:
A) dyskusja z poglądami głoszonymi przez naukowców, z którymi nie zgadza się autorka
B) prezentacja hipotez związanych z powstaniem Rzymu
C) omówienie poglądów naukowych na temat powstania Wiecznego Miasta
D) krytyczne spojrzenie na dotychczasowy stan wiedzy
5. Swój wywód autorka urozmaica:
A) wprowadzając do swojego tekstu elementy stylu potocznego
C) prowokując czytelnika wygłaszaniem kontrowersyjnych sądów

B) zmieniając czas
D) odwołując się do opinii konkretnych badaczy

6. Używając słowa teoria, pisząca ma na myśli:
A) wiedzę pozbawioną praktycznego zastosowania
C) poglądy niepotwierdzone ostatecznie naukowo

B) wiedzę potwierdzoną badaniami
D) hipotezę

7. W swoim artykule pisząca:
A) odwołuje się do odkryć dokonanych stosunkowo niedawno
C) wskazuje na pewne różnice między mitem a teoriami naukowymi

B) powołuje się na odkrycia archeologów
D) nie polemizuje z żadną z prezentowanych teorii

8. O popularnonaukowym charakterze powyższego tekstu świadczy:
A) określenie czasu omawianych wydarzeń
C) stosowanie naukowej terminologii

B) zwracanie się do odbiorcy
D) przywoływanie naukowych teorii

9. Pierwsze zdanie tekstu:
A) wyraźnie nawiązuje do jakiejś myśli poprzedniej
C) jest zdaniem oznajmującym

B) ma charakter tezy
D) ma za zadanie sprowokować czytelnika

10. Teorie, o których mowa w omawianym tekście:
A) są zdaniem piszącej fałszywe
B) łączy przekonanie o tym, że Rzym powstał w wyniku połączenia się dwóch osad
C) powstały na gruncie dwóch dyscyplin naukowych D) w odmienny sposób wyjaśniają proces powstania Rzymu

11. W zakończeniu powyższego fragmentu pisząca:
A) nie wyraża własnej opinii B) podsumowuje teorię historyczną
C) konfrontuje teorię historyczną z tradycją
D) wskazuje, jakie wydarzenie mogło być jednorazowym aktem założycielskim
12. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że według tradycji:
A) Rzym stworzyli bogowie
B) Rzym powstał 100 lat przed osuszeniem terenów późniejszego Forum Romanum
C) kolebką Rzymu było wzgórze Palatyn
D) Rzym powstał w wyniku połączenia się dwóch osad
13. Forum Romanum, o którym mowa w tekście:
A) było centrum życia w starożytnym Rzymie
C) niegdyś było bagnistą doliną

B) znajduje się między Palatynem a Kapitolem
D) przed powstaniem Rzymu było cmentarzem

14. Prawdą jest (zgodnie z powyższym tekstem), że:
A) do VII w. p.n.e. Rzymu, jako jednego miasta, mogło jeszcze nie być
B) pod koniec VIII w p.n.e. osuszono bagnistą dolinę (teren Forum Romanum)
C) badania archeologiczne prowadzi się na Forum Romanum nawet współcześnie
D) wykopaliska potwierdzają koncepcję, że kolebką Rzymu było wzgórze Palatyn
15. Z powyższego tekstu nie wynika:
A) co należy uznać za jednorazowy akt założycielski Rzymu
C) jak nazywały się wszelkie wzgórza Rzymu

B) kto według legendy założył Rzym
D) na ilu wzgórzach położony jest Rzym

16. Celem autorki powyższego wywodu jest:
A) przekonanie czytelnika do własnych poglądów
B) prezentacja stanu badań nad omawianym zagadnieniem
C) pokazanie, jak nauka wyjaśnia zjawiska z odległej przeszłości
D) pokazanie niedoskonałości nauki
17. Styl powyższego tekstu charakteryzuje się:
A) unikaniem emocjonalności
C) unikaniem wyrażeń potocznych
18. W tekście powyższym można znaleźć:
A) bezpośrednie zwroty do czytelnika

B) rzeczową argumentacją wygłaszanych sądów
D) aluzyjnością
C) skrótowce

B) cytaty

D) przypisy

19. W pierwszym zdaniu przytoczonego tekstu:
A) podmiotem jest wyraz rekonstrukcje
B) występują przydawki
C) wszystkie wyrazy są odmiennymi częściami mowy
D) nie ma podmiotu
20. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) rekonstrukcje
B) powstania
21. Wyrazy: dwie i pierwsza:
A) są tymi samymi częściami mowy

C) historii

B) różnią się rodzajem C) różnią się liczbą

D) nauce
D) są w tym samym przypadku

22. Wyrazy: osuszanie i wyznaczenie:
A) nie są czasownikami
B) to ta sama część mowy

C) odmieniają się przez przypadki

23. W sformułowaniu: Na wzgórzach rzymskich:
A) występuje zaimek
B) jest jeden rzeczownik

C) pojawia się przyimek

24. Nieodmienną częścią mowy jest:
A) to
B) ta

C) na

D) jako

25. Tyle samo głosek co liter jest w wyrazie:
A) świadczy
B) doliną

C) założono

D) tradycją

26. Założono wówczas to:
A) zdanie bezpodmiotowe

C) zdanie pojedyncze

B) równoważnik zdania

27. Wyrazem akcentowanym na przedostatnią sylabę jest:
A) cmentarz
B) lokale

C) pierwszą

28. Słowo rekonstrukcje można zastąpić wyrazem (w kontekście pierwszego zdania tekstu):
A) odtworzenie
B) stworzenie
C) wyłożenie
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D) to rzeczowniki

D) nie ma przymiotnika

D) orzeczenie i okolicznik
D) doliny
D) przetworzenie

