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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 ! 

Anna Kamieńska Śmieszne 

Jak to jest być człowiekiem 

spytał ptak 

sama nie wiem 

być więźniem swojej skóry 

a sięgać w nieskończoność 

być jeńcem drobiny czasu 

a dotykać wieczności 

być beznadziejnie niepewnym 

i szaleńcem nadziei 

być igłą szronu 

i garścią upału 

wdychać powietrze 

dusić się bez słowa 

płonąć 

i gniazdo mieć z popiołu 

jeść chleb 

lecz głodem się nasycać 

umierać bez miłości 

a kochać przez śmierć 

 

To śmieszne odrzekł ptak 

wzlatując w przestrzeń lekko 
 
Pytania za 3 punkty 
1. Tekst powyższy można zaliczyć do: 

A) epiki   B) liryki    C) dramatu   D) prozy poetyckiej 
 
2. Utwór powyższy: 

A) ma formę dialogu     B) ma budowę regularną  

C) zawiera elementy humorystyczne   D) charakteryzuje się rymami krzyżowymi, dokładnymi 
 
3. W wierszu powyższym: 

A) podmiotem lirycznym jest wyłącznie ptak  B) ptak jest jedynym adresatem wypowiedzi podmiotu lirycznego 

C) nie ma podmiotu lirycznego    D) podmiot liryczny jest jednocześnie bohaterem lirycznym 
 
4. W zakończeniu utworu można znaleźć: 

A) klamrę kompozycyjną  B) komentarz od autorki  C) pouczenie  D) żartobliwą puentę 
 
5. Ze względu na brak rymów i niewystępowanie w tekście znaków interpunkcyjnych utwór można nazwać wierszem: 

A) stychicznym      B) prozatorskim 

C) białym      D) wolnym 
 
6. Charakter powyższego wiersza można określić jako: 

A) filozoficzno – refleksyjny B) opisowy   C) satyryczny  D) obyczajowy 
 
7. Na podstawie powyższego wiersza można stwierdzić, że: 

A) ptak nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem  B) lepiej być człowiekiem, niż ptakiem  

C) tylko ludzie są naprawdę wolni     D) prawdziwe szczęście jest dla człowieka łatwe do osiągnięcia 
 
8. Życie człowieka, zgodnie z powyższym utworem, jest: 

A) pełne tragicznych paradoksów B) zabawne  C) drogą ku spełnieniu  D) próbą charakteru 
 
9. O życiu człowieka ptak wyraża się: 

A) z zazdrością   B) z poczuciem wyższości   C) z aprobatą  D) z rozbawieniem 
 
10. Sens tytułu powyższego wiersza: 

A) zawiera się w morale     B) wyjaśnia się w zakończeniu 

C) wyjaśniony zostaje na początku utworu   D) nie zostaje czytelnikowi wyjaśniony 
 
Pytania za 4 punkty 
11. Tytuł powyższego wiersza jest: 

A) przymiotnikiem  B) zdaniem   C) równoważnikiem zdania D) przysłówkiem 
 
12. W pierwszym wersie utworu znajduje się: 

A) rzeczownik w mianowniku B) przymiotnik w stopniu równym C) orzeczenie imienne  D) przydawka 
 
13. Stwierdzenie: być więźniem własnej skóry to: 

A) metafora   B) porównanie   C) oksymoron   D) wyrażenie potoczne 
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14. Stwierdzenie: być igłą szronu i garścią upału określa: 

A) podobieństwa  B) sprzeczności  C) jakości wynikające z siebie D) zjawiska następujące po sobie 
 
15. Wyraz wzlatując jest: 

A) czasownikiem w formie imiesłowu   B) czasownikiem w formie bezokolicznika 

C) przysłówkiem      D) rzeczownikiem utworzonym od czasownika 
 
16. Zaimkiem jest: 

A) bez    B) a    C) lecz   D) to 
 
17. W zdaniu: odrzekł ptak: 

A) brakuje orzeczenia     B) można znaleźć dopełnienie  

C) wszystkie wyrazy są nieodmienne   D) tylko podmiot jest nieodmienny 
 
18. W tekście powyższym odnajdziesz: 

A) rymy niedokładne  B) uosobienie   C) powtórzenia  D) apostrofę 
 
19. Zdanie: być więźniem własnej skóry, a sięgać w nieskończoność to: 

A) zdanie współrzędnie przeciwstawne   B) zdanie współrzędnie wynikowe 

C) zdanie współrzędnie łączne    D) zdanie współrzędnie rozłączne 
 
20. Tyle samo głosek co liter znajduje się w wyrazie: 

A) niepewnym   B) głodem  C) człowiekiem   D) gniazdo 
 

Jerzy Besala Szach królowi    Polityka nr 28 15 lipca 2006 

 Jan Sobieski był „człowiekiem posłanym od Boga”, ale „nie aniołem” – zauważył celnie Horst Battaglia w 

biografii króla. Przed sobą miał do przebycia ciężką drogę ocalenia Rzeczypospolitej od narastających zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych,(...). Miał też świadomość  konieczności reform Rzeczypospolitej przypominającej coraz 

bardziej luźną, degenerującą się konfederację oligarchicznych państewek. (...) 

 Król bez wątpienia był wybitnym wodzem, gorzej jednak postrzegamy jego decyzje polityczne. Sobieski był 

dzieckiem epoki. Wychowywał się w tradycji złotych wolności, wybitnych przodków-wodzów, jak Stanisław Żółkiewski, 

kochał Polskę sarmacką, rubaszną, swojską, przepadał za tęsknymi dumkami, kontuszami, szblami. Stał się beneficjentem 

ustroju Rzeczypospolitej, który go wyniósł na wyżyny. 
 
Pytania za 5 punktów 

21. Autor tekstu w powyższym fragmencie: 

A) wygłasza wyłącznie własne poglądy B) przywołuje sądy i opinie, z którymi polemizuje C) komentuje i rozwija myśl cudzą 

D) argumentując tezę swojego wywodu, odwołuje się do opinii ludzi niechętnych polskiemu władcy 
 
22. We fragmencie cytowanego tekstu piszący: 

A) koncentruje się wyłącznie na udowodnieniu słuszności twierdzenia, że Sobieski nie był aniołem 

B) zwraca uwagę na złożoność uwarunkowań w ocenie bohatera 

C) opowiada się wyraźnie po stronie krytyków Jana III Sobieskiego    D) podważa sensowność wcześniejszych ocen polskiego króla 
 
23. Głównym tematem powyższego tekstu jest: 

A) charakterystyka czasów, w których panował Jan III Sobieski  

B) wskazanie trudności, jakie miał Jan III Sobieski z utrzymaniem władzy 

C) analiza cech charakteru polskiego monarchy D) wskazanie czynników kształtujących mentalność i światopogląd króla Polski 
 
24. Z powyższego fragmentu tekstu można wywnioskować, że na politycznie decyzje króla negatywnie wpływała: 

A) zbyt silna koncentracja władzy w jego ręku 

B) fascynacja sprawami wojskowymi i przedkładanie ich nad działalność administracyjną 

C) niemożność uwolnienia się od dziedzictwa kultury sarmackiej  D) nieudolność i opieszałość w podejmowaniu ważnych decyzji 
 
25. Wzorcami osobowymi króla (zgodnie z powyższym fragmentem tekstu) byli: 

A) ludzie zasłużeni w przeszłości dla Polski   B) sarmaccy wodzowie, którzy bardziej zaszkodzili Polsce, niż jej pomogli 

C) przodkowie, których interesowała jedynie złota wolność  

D) ludzie będący uosobieniem wszelkich wad Polski sarmackiej 
 
26. Użyte w tekście słowo beneficjent można zgodnie z kontekstem jego użycia przetłumaczyć jako: 

A) twórca  B) wielbiciel   C) spadkobierca   D) bogacz 
 
27. Powyższy fragment tekstu ukazuje nam polskiego monarchę jako człowieka: 

A) niechętnego reformom państwa          B) zbyt słabego, by rządzić państwem 

C) widzącego konieczność zmiany systemu, któremu zawdzięcza karierę  D) traktującego władzę jako zaspokojenie własnych ambicji 
 
28. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się, że: 

A) w państwie polskim w XVII wieku nasiliły się tendencje odśrodkowe 

B) rola magnaterii w XVII wieku wyraźnie zmalała 

C) w XVII wieku małe państewka magnackie zaczęły jednoczyć się   

D) w XVII wieku reformy miały osłabić władzę króla 
 
29. Słynna odsiecz wiedeńska miała miejsce w: 

A) 1696r  B) 1675r   C) 1674r   D) 1691r 
 
30. Marysieńka (ukochana żona Jana III Sobieskiego) była: 

A) Polką  B) Niemką   C) Włoszką   D) Francuzką 
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