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KOS  – klasa I gimnazjum  

Czas trwania konkursu: 45 min. 
Witamy Cię. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na karcie 

odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź 

błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. Zapraszamy do konkursu OMNIBUS 

(7.03.2007).  Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Konstanty Ildefons Gałczyński Wizyta 

Proszę, proszę, rozgość się, serdeczny, 

rozejrz się dokładnie po wszystkim; 

to jest czajnik – prawda jaki śmieszny? 

z gwizdkiem. 

To mruczenie? Powiem ci w sekrecie: 

jest mruczeniem kota Salomona. 

A ta pani zamyślona z kwiatami –  

to moja żona. 
 
Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst: 

A) zawiera fabułę B) można zaliczyć do epiki C) jest utworem lirycznym  D) ma charakter satyryczny 
 
2. W powyższym tekście nie znajdziemy: 

A) rymów  B) powtórzeń   C) strof    D) wersów 
 
3. Utwór powyższy: 

A) ma charakter monologu    B) nie zawiera wyodrębnionego adresata  

C) ma charakter anegdoty    D) jest stylizowany na list 
 
4. Osobą mówiącą w powyższym tekście jest: 

A) narrator wszechwiedzący B) podmiot liryczny C) autor D) narrator pierwszoosobowy 
 
5. Osoba mówiąca w wierszu występuje w roli: 

A) gościa  B) gospodarza   C) poety   D) świadka wydarzeń 
 
6. Z tekstu wiersza można domyślić się, że tytułowa wizyta: 

A) to pierwsze odwiedziny B) jest kolejną wizytą C) zakłóca spokój domu D) z pewnością była zapowiedziana 
 
7. Osoba witająca gościa: 

A) czuje się wyraźnie zakłopotana  B) pragnie zaimponować odwiedzającemu bogactwem swojego domu 

C) wyraźnie cieszy się z odwiedzin  D) lubi wystawne życie 
 
8. Gościa można nazwać: 

A) intruzem  B) przyjacielem domu  C) przybyszem   D) człowiekiem wścibskim 
 
9. Dom, do którego przybywa gość: 

A) urządzony jest z przepychem  B) został wyidealizowany 

C) jest przerażająco pusty   D) jest ubogi, ale pełen ciepła 
 
10. Tekst powyższy charakteryzuje się: 

A) bogactwem symboliki   B) wielością użytych środków stylistycznych 

C) prostotą formy    D) stylizacją na język dawnej epoki 
 
Pytania za 4 punkty 

11. Tytuł powyższego wiersza jest: 

A) rzeczownikiem B) czasownikiem  C) zdaniem   D) wyrazem nieodmiennym 
 
12. W pierwszym wersie powyższego tekstu można znaleźć: 

A) metaforę  B) porównanie   C) powtórzenie   D) oksymoron 
 
13. Wyraz serdeczny to: 

A) przysłówek  B) przymiotnik   C) rzeczownik   D) zaimek 
 
14. Wśród czasowników użytych w pierwszej zwrotce wiersza można znaleźć te, które: 

A) mają formę liczby mnogiej   B) są w pierwszej osobie liczby mnogiej 

C) mają postać trybu rozkazującego  D) mają formę imiesłowów przysłówkowych 
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15. Wyraz mruczenie jest: 

A) czasownikiem  B) dźwiękonaśladowczy C) rzeczownikiem w dopełniaczu D) rzeczownikiem w miejscowniku 
 
16. W zdaniu Powiem ci w sekrecie: 

A) występuje podmiot domyślny  B) podmiotem jest wyraz "ci" 

C) występują dwie przydawki   D) nie ma okolicznika 
 
17. Zaimkiem nie jest: 

A) to   B) po    C) ta    D) jaki 
 
18. Nietypowy akcent ma wyraz: 

A) serdeczny  B) Salomona   C) zamyślona   D) dokładnie 
 
19. Wyrazem jednosylabowym jest: 

A) pani   B) jaki    C) moja   D) jest 
 
20. Sformułowanie pani zamyślona: 

A) składa się z rzeczownika i przymiotnika   B) zawiera dwa wyrazy w różnych przypadkach  

C) zawiera jeden wyraz nieodmienny    D) jest zdaniem 
 

Jerzy Besala  Szach królowi; Polityka nr 28    25 lipca 2006 

15 czerwca1696 r. Król Jan III Sobieski wybrał się w Wilanowie na przejażdżkę. Wrócił z wysoką gorączką: od 

dawna jego zdrowie poważnie szwankowało. Marysieńka nie odstępowała go przez dwie doby, ale monarcha odmawiał 

napisania testamentu. 

 Rankiem 17 czerwca wyniesiono monarchę do ogrodu. Zjadł obfity obiad i zaczął w łożu konferować z 

ambasadorem Francji Melchiorem de Polignac i biskupem kijowskim Andrzejem Chryzostomem Załuskim. Nagle król 

utracił przytomność i zsunął się na podłogę; piana wystąpiła mu na usta. Królowa wpadła w panikę. Króla ocucił opłatek 

namoczony w winie i podany przez dominikanina i spowiednika Ambrożego Skopowskiego. Nie na długo. Zmarł tego 

samego dnia. 

 Dla wielu historyków zgon Sobieskiego jest cezurą końca epoki Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  
 
Pytania za 5 punktów 

21. Powyższy fragment tekstu Jerzego Besali: 

A) zawiera elementy fikcji literackiej   B) przywołuje konkretne źródła historyczne 

C) opiera się na faktach     D) pisany jest z pozycji uczestnika wydarzeń 
 
22. Cechą charakterystyczną powyższego tekstu jest: 

A) emocjonalność relacji    B) rzeczowość w podawaniu informacji 

C) sensacyjny ton wypowiedzi    D) nastrój tajemniczości 
 
23. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że: 

A) Jan III Sobieski był człowiekiem schorowanym B) piszący ma negatywny stosunek do króla Jana III 

C) król Jan III rządził w XVI wieku   D) autor tekstu wyraźnie jest zwolennikiem Jana III Sobieskiego 
 
24. Powyższy fragment tekstu poświęcony jest: 

A) problematyce biograficznej    B) analizie przyczyn upadku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

C) budowaniu mitu króla Jana III Sobieskiego  D) tworzeniu wzorca idealnego władcy 
 
25. Słowo cezura można zastąpić wyrazem: 

A) ocena  B) granica  C) pamięć  D) motyw 
 
26. Autor w cytowanym fragmencie tekstu: 

A) zwraca się do czytelnika bezpośrednio  B) posługuje się wyłącznie zdaniami złożonymi 

C) wyraża własne sądy i oceny    D) stara się zachować chłodny obiektywizm 
 
27. Króla Jana III Sobieskiego w powszechnej świadomości społecznej zapamiętano jako: 

A) ostatniego władcę Polski    B) zwycięzcę spod Wiednia 

C) ostatniego władcę dynastycznego na tronie Polski D) pierwszego króla elekcyjnego 
 
28. Pamiątką po Janie III Sobieskim jest: 

A) zamek królewski w Warszawie  B) Wawel C) Wilanów  D) pałac w Łazienkach 
 
29. Wyrazy "król" i "monarcha": 

A) mają przeciwne znaczenia   B) różnią się tym, że jeden związany jest z polityka, drugi zaś z wojskowością 

C) różnią się, zabarwieniem emocjonalnym D) są synonimami  
 
30. W tym samym stuleciu co Jan III Sobieski Polską władał również: 

A) Stanisław August Poniatowski  B) Michał Korybut Wiśniowiecki 

C) Zygmunt I Stary    D) Władysław Jagiełło 
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