
 

 

 
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

19 grudnia 2012 
klasa 5 szkoły podstawowej, test trwa 45 minut 

Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany. 

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. 
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy oraz 
informacje na temat ogólnopolskiego konkursu języka polskiego OMNIBUS – zgłoszenia do 6.03.2013r. Dołącz do społeczności Łowców 
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego!  Komitet Organizacyjny Konkursu 
 

Edyta Bryła Tydzień kryminału (Dodatek do Gazety Wyborczej Co jest grane Wrocław, 12-18 października 2012) 
Pisarze, naukowcy, historycy, dziennikarze, a nawet policjanci będą gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Znawcy 

dziedziny spotykać się będą od wtorku z publicznością podczas wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów. 
Cofniemy się do epoki wiktoriańskiej, bo o kryminalistach tego okresu opowie Anna Germa, historyk literatury, we wtorek o 

godz. 17.30 w Literatce. O godz. 20.30 w Art. Hotelu Robert Makłowicz zaprezentuje kulinarno-literacką odsłonę festiwalu, gotując 
według przepisów z powieści kryminalnych Marthy Grimes. Paniom w detektywistycznym świecie uwagę poświęci Bernadetta Darska, 
która w środę o godz. 16.30 mówić będzie na temat „Matki, kochanki, detektywki, czyli jak pogodzić życie prywatne z prowadzonym 
śledztwem”. W czasie panelu debiutantów w Mediatece o godz. 19 swoją nową książkę „Umarli tańczą” promować będzie Piotr 
Głuchowski . W czwartek o godz. 19 w Mleczarni zaplanowano spotkanie z Michałem Witkowskim, który opowie o swojej ostatniej 
powieści „Drwal”. W tym samym miejscu o godz. 21 funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej ukryci pod pseudonimami „Mała” i 
„Kloss” na oczach widowni rozwiążą zagadkę kryminalną. Podczas starcia „Literaci kontra zawodowcy” policjanci przesłuchają Martę 
Mizuro i Marka Kędzierskiego i postarają się zgadnąć, kto jest mordercą w napisanej przez nich historii. 

Program trwającego do 22 października festiwalu na www.portalkryminalny.pl. Wstęp darmowy. 
 
 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst jest adresowany do: 
A) młodzieży B) pisarzy C) czytelników (przede wszystkim powieści kryminalnych) D) historyków literatury 
 
2. Zaprezentowana wypowiedź należy do: 
A) literatury pięknej  B) publicystyki   C) liryki   D) literatury naukowej 
 
3. Autorka przywołanego tekstu jest z pewnością: 
A) miłośniczką powieści kryminalnych B) twórcą kryminałów C) dziennikarką  D) historykiem literatury 
 
4. Główny temat powyższego artykułu można wyrazić sformułowaniem: 
A) historia powieści kryminalnej    B) ocena zakończonej właśnie imprezy 
C) ocena poziomu współczesnych powieści kryminalnych D) informacja o rozpoczynającym się niebawem festiwalu 
 
5. Tytuł zaprezentowanego tekstu: 
A) informuje o temacie     B) jest jednocześnie oceną  
C) ma sprowokować czytelnika do przemyśleń  D) stanowi wskazówkę interpretacyjną 
 
6. W powyższym tekście można znaleźć: 
A) cytaty B) nazwiska autorów powieści kryminalnych C) opinie innych osób D) wywiady 
 
7. Zaproszeni historycy literatury: 
A) ocenią promowane podczas festiwalu nowości   B) przeprowadzą wykłady na tematy związane z powieścią kryminalną 
C) będą przeprowadzać rozmowy z zaproszonymi autorami  D) mają zachęcić do uczestnictwa w imprezie rzesz czytelników 
 
8. Z powyższego artykułu można wywnioskować, że spotkanie pisarzy z policjantami: 
A) rozpocznie imprezę    B) będzie miało charakter rywalizacji 
C) ma rozbawić uczestników imprezy  D) będzie stanowiło najważniejszy punkt programu 
 
9. Z powyższego tekstu można dowiedzieć się, że: 
A) festiwal poświęcony jest wyłącznie współczesnym kryminałom B) impreza odbywa się w różnych miejscach 
C) festiwal trwać będzie przez cały weekend   D) Impreza odbywa się w różnych miastach 
 
10. Prawdziwym stwierdzeniem jest informacja, że: 
A) na festiwalu nie będzie debiutantów  
B) festiwal ma charakter konferencji naukowej i jest zorganizowany wyłącznie dla znawców tematu 
C) ponieważ niektóre odbywają się w tym samym czasie, niemożliwe jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach festiwalu  
D) festiwal zaplanowany jest na trzy dni 
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 Pytania za 4 punkty 
11. Do powyższego tekstu można odnieść pojęcie: 
A) rym    B) proza   C) fikcja   D) dialog 
 
12. Zakończenie powyższego wywodu: 
A) jest po prostu ostatnią podaną w nim informacją  B) podsumowuje całość tekstu 
C) ma zaskoczyć czytelnika    D) sugeruje istnienie dalszego ciągu 
 
13. Tekst Edyty Bryły charakteryzuje się: 
A) humorystycznym charakterem B) moralizatorstwem C) rzeczowością  D) prowokacyjnością 
 
14. Pisząca w swoim tekście: 
A) często stosuje słownictwo nacechowane emocjonalnie  B) wielokrotnie wprowadza słownictwo naukowe 
C) zwraca się bezpośrednio do czytelnika stawiając mu pytania  
D) mówiąc Cofniemy się stosuje zabieg utożsamienia się z czytelnikiem 
 
15. Cudzysłów w powyższym tekście zaznacza: 
A) wyłącznie tytuły powieści   B) wyrazy, którym pisząca nadaje sens odmienny od dosłownego 
C) tematy wykładów    D) nie tylko tytuły powieści 
 
16. W tytule powyższego tekstu: 
A) znajduje się przymiotnik  B) są dwa rzeczowniki C) nie ma rzeczowników D) występuje rzeczownik i inna część mowy 
 
17. W pierwszym zdaniu tego artykułu: 
A) można znaleźć wyliczenie B) nie ma orzeczenia C) nie ma rzeczowników D) nie ma spójników 
 
18. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 
A) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika  B) znajduje się rzeczownik w formie dopełniacza 
C) nie ma rzeczowników w dopełniaczu i mianowniku D) wszystkie rzeczowniki są w formie dopełniacza 
 
19. Czasownik cofniemy się ma formę: 
A)  strony biernej   B) czasu teraźniejszego C) bezokolicznika  D) czasu przeszłego  
 
20. Wypowiedzenie Cofniemy się do epoki wiktoriańskiej: 
A) jest zdaniem złożonym  B) to równoważnik zdania  C) zawiera podmiot domyślny D) ma dwa orzeczenia 
 
 Pytania za 5 punktów 
21. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 
A) naukowcy   B) dziedziny  C) festiwalu  D) wtorku 
 
22. W zdaniu We wtorek zaplanowano spotkanie: 
A) nie ma podmiotu     B) podmiotem jest wyraz spotkanie     C) występuje podmiot domyślny     D) nie ma orzeczenia 
 
23. Tyle samo spółgłosek co samogłosek znajduje się w wyrazie: 
A) jak    B) epoki   C) czyli   D) tym 
 
24. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz: 
A) napisanej   B) zaplanowano  C) powieść  D) spotkać 
 
25. Wyraz tego jest: 
A) przyimkiem   B) przysłówkiem  C) zaimkiem  D) przymiotnikiem 
 
26. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że kryminały to utwory: 
A) o potworach    B) zabawne   C) pisane wierszem  D) o detektywach 
 
27. Użyty w tekście wyraz promować oznacza: 
A) odrzucać   B) polecać  C) pokazać  D) podać 
 
28. W stwierdzeniu w tym samym miejscu: 
A) występuje przyimek  B) nie ma zaimków C) nie ma przyimka D) nie ma ani zaimka, ani przyimka 
 
29. Sformułowanie zagadkę kryminalną tworzą: 
A) dwa rzeczowniki w tym samym przypadku  B) dwa rzeczowniki w tym samym rodzaju 
C) rzeczownik i przymiotnik w tym samym przypadku D) dwa przymiotniki w tym samym rodzaju 
 
30. W powyższym tekście znajdziemy: 
A) wykrzyknienia   B) skróty  C) pytania  D) wielokropek 
 
PARTNERZY                                 PATRONI  
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