
I 
Alfik Humanistyczny 

9 grudnia 2009 

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 (5.05.2010).  

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

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 
 

Andrzej Zieliński Orły z krzyżami (Polityka nr 4 ,1 grudnia 2007) fragment 
 

 Bóg tak chce! – taki okrzyk wzniósł 27 listopada 1095 r. na synodzie w Clermont papież Urban II. Takie też było 

główne hasło wszystkich wypraw krzyżowych w celu oswobodzenia Ziemi Świętej, Jerozolimy, obrony Grobu Pańskiego i 

zwalczania pogan.  

Odzew rycerstwa europejskiego był zgodny z oczekiwaniami. Przyczyniły się do tego w niemałym stopniu obietnice 

odpuszczenia wszystkich ziemskich grzechów, łącznie ze śmiertelnymi, zarazem uzyskania szczęśliwości w życiu 

pozagrobowym. W życiu doczesnym spodziewać się można było sławy oraz bogactwa i powszechnego uznania. Dla 

młodszych synów rycerskich rodów była to życiowa okazja do zrobienia kariery. Ruszyli zatem rycerze do walki zbrojnej z 

poganami. Nazwano ich krzyżowcami – od krzyża, który był im drogowskazem w tej wojnie. 
 
Pytania za 3 punkty 

 1. Tematem powyższego tekstu jest: 

A) ukazanie przebiegu wypraw krzyżowych   B) ocena wypraw krzyżowych 

C) wskazanie przyczyn popularności krucjat  D) charakterystyka epoki 
 
2. Artykuł Andrzeja Zielińskiego opowiada o epoce: 

A) starożytności  B) średniowiecza  C) prehistorycznej  D) romantyzmu 
 
3. Autor powyższego tekstu koncentruje się na problematyce: 

A) historycznej  B) kulturalnej   C) religijnej   D) moralizatorskiej 
 
4. Tekst powyższy ma charakter: 

A) artystyczny (jest utworem przynależnym do literatury pięknej)  B) humorystyczny 

C) rozrywkowy        D) popularnonaukowy 
 
5. Autora powyższego tekstu można nazwać: 

A) poetą   B) powieściopisarzem C) historykiem  D) pamiętnikarzem 
 
6. Tekst powyższy adresowany jest do: 

A) ludzi, którzy zawodowo zajmują się badaniami naukowymi B) dzieci (wyłącznie) 

C) każdego czytelnika niezależnie od stopnia jego wiedzy       D) odbiorcy reprezentującego pewien poziom wiedzy 
 
7. W swoim wywodzie autor: 

A) przywołuje źródła historyczne    B) odwołuje się do prac innych badaczy 

C) mówi o postaciach historycznych    D) nie wymienia postaci historycznych 
 
8. Pisząc swój tekst, Andrzej Zieliński: 

A) opiera się wyłącznie na własnych badaniach  B) odwołuje się do ustalonego stanu wiedzy 

C) podaje nowe fakty      D) formułuje śmiałe hipotezy 
 
9. Tekst powyższy jest podzielony na: 

A) rozdziały   B) strofy   C) wersy   D) linijki 
 
10. W tekście powyższym: 

A) występuje fikcja B) pojawia się cytat C) pojawiają się metafory D) występuje humorystyczna puenta 

Pytania za 4 punkty 
 
11. W celu urozmaicenia swojego wywodu autor: 

A) fabularyzuje fragment tekstu    B) wprowadza terminologię naukową 

C) wprowadza elementy humorystyczne   D) wprowadza kilku narratorów 
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12. W wypowiedzi autora dominuje: 

A) stylizacja archaizująca   B) styl urzędowy C) styl popularnonaukowy   D) styl potoczny 
            
13. Omawiane wydarzenia autor przedstawia z perspektywy: 

A) człowieka współczesnego  B) osoby nastawionej krytycznie do przedstawianych zjawisk 

C) uczestnika wydarzeń  D) kogoś, kto nie ma pełnej wiedzy na temat omawianego problemu 
             
14. Z powyższego teksu możemy wywnioskować, że idea wypraw krzyżowych narodziła się: 

A) na początku X w.  B) pod koniec XI w.  C) na początku XI w.  D) pod koniec X w. 
 
15. Piszący w swoim wywodzie: 

A) podaje wyłącznie fakty pewne      B) miesza fakty pewne z niepotwierdzonymi 

C) zaznacza niepewność przedstawianych przez siebie faktów D) pewnym faktom nadaje własną interpretację 
 
16. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że: 

A) wyprawy krzyżowe miały na celu nawracanie pogan    B) papież nie składał żadnych obietnic krzyżowcom 

C) wszystkie wyprawy krzyżowe były połączone jedną ideą  D) wyprawy krzyżowe zakończyły się sukcesem 
 
17. Prawdziwym stwierdzeniem jest opinia, że zgodnie z powyższym tekstem: 

A) cele wszystkich uczestników krucjat związane były z religią 

B) motywacja udziału w krucjacie zupełnie pozbawiona była pobudek religijnych 

C) oprócz pobudek religijnych uczestnicy krucjat powodowani byli sprawami całkiem przyziemnymi 

D) uczestnicy wypraw krzyżowych byli fanatykami religijnymi 
 
18. Nieprawdziwym stwierdzeniem jest opinia że: 

A) papież Urban II nie był najlepszym mówcą   B) Urban II chciał przewodzić krucjatom 

C) wypowiedź papieża odwoływała się przede wszystkim do argumentów racjonalnych 

D) przemówienia papieskie potrafiły rozniecać emocje 
 
19. Idea papieska na podstawie powyższego tekstu została przyjęta z: 

A) rezerwą   B) entuzjazmem  C) wyczekiwaniem  D) dezaprobatą 
 
20. Formy: krucjaty i wyprawy krzyżowe: 

A) mają to samo znaczenie   B) są jedynie zbliżone pod względem znaczeń 

C) mają znaczenia przeciwstawne  D) nie pokrywają się pod względem znaczeniowym 

Pytania za 5 punktów 

21. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) uznania    B) oswobodzenia  C) oczekiwaniami  D) obietnice 
 
22. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz: 

A) wzniósł   B) spodziewać się  C) mógł   D) przyczyniły się 
 
23. Wyrazy: wypraw i zwalczania, to: 

A) ta sama część mowy B) czasowniki  C) rzeczowniki w celowniku  D) różne części mowy 
 
24. Wypowiedzenie: Nazwano ich krzyżowcami, jest: 

A) zdaniem złożonym  B) równoważnikiem zdania  C) zdaniem bezpodmiotowym  D) zdaniem współrzędnym 
 
25. Tyle samo głosek co liter jest w wyrazie: 

A) szczęśliwości  B) rycerskich   C) oswobodzenia  D) odzew 
 
26. Wyraz młodszych jest: 

A) przymiotnikiem     B) przysłówkiem  

C) przymiotnikiem w stopniu równym  D) nieodmienną częścią mowy 
 
27. Zaimkiem jest wyraz: 

A) też    B) takie   C) był    D) ze 
 
28. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu nie ma: 

A) zaimka   B) przyimka   C) spójnika   D) czasownika 
 
29. Związek życiowa okazja tworzą wyrazy: 

A) w tym samym przypadku    B) w różnych przypadkach  

C) będące tymi samymi częściami mowy  D) akcentowane na trzecią sylabę od końca 
 
30. W zdaniu Odzew rycerstwa europejskiego był zgodny z oczekiwaniami:  

A) nie ma przydawek               B) wszystkie przydawki wyrażone zostały rzeczownikami 

C) przydawki wyrażone są różnymi częściami mowy        D) przydawki wyrażone są przymiotnikami 
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