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Na starcie otrzymujesz od nas 100 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
dodatkowo 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 i innych pomocy naukowych. Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest
obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie
www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!

Sławomir Leśniewski Ameryka na nowo odkryta (Polityka nr 30, 28 lipca 2007) fragment
Bogata, patrycjuszowska rodzina florencka, w której w 1451 r. urodził się Amerigo Vespucci, była osobliwa.
Jak pisał Paul Herrman: ,,Jednemu z jej przedstawicieli wykuto w nagrobku przewrotnie brzmiące epitafium:
Człowiek ten powinien był albo żyć wiecznie, albo nigdy nie ujrzeć światła dziennego”(„Pokażcie mi testament
Adama”). Ojciec Ameriga nosił nieużywane od wieków imię Anastazjusz, a imię jego potomka również budziło
powszechne zainteresowanie ze względu na swoją odmienność.
Amerigo od wczesnej młodości wyróżniał się inteligencją i przedsiębiorczością. Podobnie jak ojciec zajął się
tradycyjną w rodzinie działalnością handlową. Już jako mocno dojrzały człowiek, w 1490 r., przeniósł się do
Hiszpanii i został najpierw przedstawicielem domu handlowego, a następnie dyrektorem banku Medicich
(Medyceuszy), słynnego na całą Europę książęcego rodu rządzącego Florencją. W 1496 r. filia banku w Sewilli
została zlikwidowana. Nad wyborem nowego zajęcia Vespucci nie zastanawiał się długo. Przez lata pracy na
eksponowanym stanowisku zgromadził majątek, a już wcześniej organizował drugą i trzecią wyprawę Kolumba.
Mariaż dostatecznie dużych środków finansowych i wyobraźni rozpalonej wizją dalekich wypraw w nieznane okazał
się na tyle owocny, by z gryzipiórka i buchaltera uczynić zapalonego podróżnika i odkrywcę.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!
1. Powyższy tekst ma charakter:
A) biografii
B) powieści

C) recenzji

2. Powyższy tekst opowiada o:
A) rodzinie wielkiego podróżnika
C) narodzinach pasji podróżniczej wielkiego odkrywcy

B) działalności handlowej Vespucciego
D) pochodzeniu majątku Vespucciego

3. Piszący w swoim wywodzie:
A) wypowiada się krytycznie o Vespuccim
C) zauważa wyjątkowość rodziny podróżnika

D) utworu literatury pięknej

B) wypowiada się o Vespuccim z podziwem
D) tworzy charakterystykę Vespucciego i jego rodziny

4. Autor:
A) przedstawia wyłącznie własne przemyślenia
C) dyskutuje z innymi publikacjami

B) prezentuje najnowsze ustalenia nauki
D) korzysta z innych źródeł

5. W powyższym tekście można znaleźć:
A) cytat
B) oceny wyrażone wprost

C) porównania

D) daty

6. Z powyższego tekstu wynika, że imię wielkiego podróżnika:
A) było bardzo oryginalne
B) swoim charakterem wpisywało się w pewną tradycję rodu
C) odziedziczył odkrywca po ojcu
D) budziło zainteresowanie
7. Użycie w tekście potocznego wyrazu gryzipiórek:
A) wprowadza do wypowiedzi terminologie naukową
C) ożywia i urozmaica styl tekstu

B) czyni wypowiedź bardziej sugestywną
D) jest wyrażeniem oceny

8. Z tekstu wynika, że rodzina odkrywcy była:
A) szacowna
B) majętna

C) skłócona

D) zwyczajna

9. Na podstawie powyższej wypowiedzi można powiedzieć, że talenty Vespucciego:
A) rozbłysły nagle
B) dały się poznać bardzo wcześnie
C) rozwijały się stopniowo
D) w pewnym stopniu zostały odziedziczone po przodkach
10. Decyzję o zostaniu podróżnikiem:
A) Vespucci podjął spontanicznie i bez przemyślenia
C) Vespucci podjął, gdy zlikwidowano filię banku w Sewilli

B) Vespucci podjął po powrocie do Florencji
D) odkrywca podjął, będąc w Hiszpanii

11. Pomysł na zostanie podróżnikiem był możliwy, gdyż Vespucci:
A) był człowiekiem bogatym
B) od wielu lat miał wizję dalekich wypraw
C) cieszył się poparciem Kolumba
D) potrzebował pieniędzy
12. Wspomniane w tekście epitafium na nagrobku przodka wielkiego odkrywcy świadczy o:
A) braku ambicji niektórych przodków Vespucciego
B) podłości niektórych przodków florentyńczyka
C) niezwykłości protoplasty podróżnika
D) złośliwości wobec rodziny Vespuccich
13. W sformułowaniu (…) a imię jego potomka podkreślony wyraz:
A) można zastąpić wyrazem syna
B) jest formą wprowadzającą do tekstu poważny nastrój
C) stanowi element komizmu
D) wyraża szacunek
14. Z powyższego tekstu możemy się dowiedzieć, że:
A) Vespucci finansował wyprawy Kolumba
C) działalność handlowa była tradycją w rodzinie Vespucciego

B) wielki podróżnik był dyrektorem banku
D) Vespucci pochodził z Florencji

15. Pierwsze zdanie powyższego tekstu:
A) wprowadza informacje o rodzinie Vespucciego
C) jest myślą inicjującą cały wywód

B) nie wyraża oceny
D) ma postać tezy

16. Użyty w pierwszym zdaniu tekstu wyraz osobliwa (rodzina)oznacza:
A) zwyczajna
B) szczególna
C) skłócona

D) ciekawa

17. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu znajdziemy:
A) dwa orzeczenia
B) jedno orzeczenie C) podmiot domyślny D) więcej niż jeden podmiot
18. Bezokolicznikiem jest forma:
A) żyć
B) ujrzeć

C) odmienność

19. Który z poniższych wyrazów nie jest rzeczownikiem:
A) młodość
B) inteligencja
C) zainteresowanie

D) działalność
D) książęcy

20. W wypowiedzeniu Nad wyborem nowego zajęcia Vespucci nie zastanawiał się długo:
A) podmiotem jest wyraz zajęcia
B) występuje przysłówek
C) pojawiły się trzy rzeczowniki
D) nie ma okolicznika
21. Wyraz nad:
A) jest przyimkiem
C) ma dwie samogłoski

B) należy do nieodmiennej części mowy
D) ma dwie spółgłoski

22. Podkreślony wyraz w sformułowaniu domu handlowego:
A) jest rzeczownikiem w formie dopełniacza
B) stanowi określenie wyrazu dom
C) jest wyrazem określanym
D) to przymiotnik
23. Eksponowane stanowisko to takie, które:
A) jest bardzo ważne
C) wymaga dużych kwalifikacji

B) wiąże się z dużą odpowiedzialnością
D) jest to zajęcie mało znaczące

24. Wyrazy lata i pracy:
A) są rzeczownikami w tym samym przypadku
C) mają tyle samo sylab

B) mają tyle samo samogłosek
D) mają formę liczby mnogiej

25. Wyraz podobnie:
A) jest przysłówkiem

C) jest przymiotnikiem

B) ma trzy sylaby

D) ma cztery spółgłoski

