
 

 

 
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

19 grudnia 2012 
klasa I gimnazjum, 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 
 

Edwin Benedyk Praca i roboty (Polityka nr 35, 29.08-4.09.2012; fragment) 
Zautomatyzować można wszystko – przekonuje Christopher Steiner w książce „Automate This: How Alhorithms Came to Rule 

Our World” (Zautomatyzuj to: Jak algorytmy zaczęły rządzić naszym światem.) Wraca pytanie, które niemal od początku kapitalizmu 
dręczy nowoczesne społeczeństwa: czy technologia i maszyny nie zabiorą ludziom pracy? 

Historycy usłużnie przypominają mityczną postać Nedda Ludda i ruch luddystów z początku XIX w., którego członkowie 
niszczyli fabryczne maszyny w obawie, że zabiorą robotnikom źródło utrzymania. Niepotrzebnie, pracy nie zabrakło ani dla maszyn, ani 
dla ludzi. Rozwijający się przemysł był w stanie wchłaniać nadwyżki migrantów ze wsi. W Stanach Zjednoczonych w 1800 r. rolnictwo 
dawało zatrudnienie 90 proc. aktywnych zawodowo osób, sto lat później odsetek zmalał do 41 proc., by dziś zejść do 2 proc. Tak 
niewiele wystarczy, by wykarmić nie tylko Amerykę, ale i niemało ludzi poza nią.  
 

Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy fragment: 
A) pochodzi z powieści B) należy do epiki C) jest utworem lirycznym  D) jest tekstem popularnonaukowym 
 
2. W zaprezentowanej wypowiedzi: 
A) można znaleźć narratora     B) pojawiają się odwołania historyczne     C) występuje podmiot liryczny    D) występuje monolog 
 
3. Pojęciem, które nie odnosi się do powyższego fragmentu jest termin: 
A) fikcja  B) dane statystyczne  C) odwołanie do literatury naukowej  D) pytanie 
 
4. Tytuł powyższego tekstu: 
A) ma charakter humorystyczny     B) wskazuje na jego gatunek     C) określa problematykę wypowiedzi D) zawiera porównanie 
 
5. Styl wypowiedzi sprawia, że szczególnie przydatne stanie się w niej słownictwo: 
A) nacechowane emocjonalnie  B) potoczne  C) naukowe  D) regionalne 
 
6. Przywołanie książki Christophera Steinera: 
A) ma potwierdzić opinię autora artykułu    B) wprowadza problem, który będzie tematem wypowiedzi 
C) ma sprowokować czytelnika do samodzielnego myślenia  D) ma charakter cytatu 
 
7. Książkę Christophera Steinera można nazwać inaczej: 
A) publikacją  B) adaptacją   C) dyskusją  D) zapiskami 
 
8. Wypowiedź Zautomatyzować można wszystko: 
A) jest poglądem wygłoszonym przez autora artykułu B) stanowi tezę książki Steinera 
C) jest opinią, z którą nie zgadza się autor artykułu  D) stanowi podsumowanie rozważań 
 
9. Pytanie Czy technologia i maszyny nie zabiorą ludziom pracy?: 
A) jest pytaniem retorycznym    B) zostaje postawione odbiorcy tekstu 
C) nie jest związane z problematyką książki Steinera  D) ma uruchomić ciąg rozważań autora 
 
10. Przywołany przykład Nedda Ludda: 
A) ma udowodnić tezę, że maszyny zastąpią człowieka B) pokazuje, że ludzie obawiali się konkurencji maszyn już dawno temu 
C) ilustruje historię ludzkiej fascynacji techniką  D) wyraża obawy autora 
 

Pytania za 4 punkty 
11. Nazwanie postaci Nedda Ludda mityczną: 
A) sugeruje, że ten człowiek naprawdę nie istniał   B) świadczy o krytycznym stosunku autora do tego człowieka 
C) oznacza, że człowiek ten stał się symbolem  określonej postawy D) ma związek z tym, że jest to bohater mitologiczny 
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12. Wywód autora artykułu sugeruje, że: 
A) obawy Nedda Ludda były słuszne   B) lęk przed utratą pracy był nieuzasadniony  
C) maszyny zostały wycofane z przemysłu   D) człowiek był szybszy i dokładniejszy od maszyn 
 
13. Skutkiem wprowadzenia maszyn do przemysłu było: 
A) zmniejszenie się liczby ludzi zatrudnionych w rolnictwie B) zubożenie społeczeństwa 
C) masowa migracja ludzi na wieś    D) zniszczenie wszystkich maszyn 
 
14. Prawdziwą informacją na podstawie powyższego tekstu jest stwierdzenie, że: 
A) w 1800 roku w rolnictwem zajmowało się niewielu Amerykanów B) odsetek ludzi pracujących w rolnictwie stopniowo zwiększał się 
C) rolnictwo w USA daje zatrudnienie co drugiemu obywatelowi 
D) USA w XXI wieku to kraj, w którym w rolnictwie zatrudnienie znajduje niewielki odsetek osób 
 
15. Powyższy tekst: 
A) adresowany jest przede wszystkim do specjalistów B) prezentuje najnowszy stan badań nad omawianym zagadnieniem 
C) nie wymaga, żeby odbiorca był specjalistą w dziedzinie ekonomii czy nauk społecznych 
D) prezentuje wyłącznie odkrycia autora artykułu 
 
16. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz: 
A) zautomatyzować  B) można   C) przekonuje  D) zautomatyzuj 
 
17. Wyraz wszystko jest: 
A) rzeczownikiem  B) przymiotnikiem  C) zaimkiem  D) przysłówkiem 
 
18. Wyrazem czterosylabowym jest forma: 
A) kapitalizmu   B) przypominają   C) nowoczesne  D) początku 
 
19. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 
A) fabryczne   B) ruch    C) zatrudnienie  D) pracy 
 
20. Sformułowanie Pytanie dręczy: 
A) jest epitetem   B) ma charakter przenośny C) to porównanie  D) jest niepoprawne 
 

Pytania za 5 punktów 
21. Wyraz niepotrzebnie: 
A) odmienia się przez przypadki B) jest przymiotnikiem C) jest nieosobową formą czasownika D) jest przysłówkiem 
 
22. Wyrazem, w którym więcej jest samogłosek niż spółgłosek jest forma: 
A) że    B) w    C) ludzi   D) dla  
 
23. W zdaniu Zautomatyzować można wszystko: 
A) brak podmiotu  B) brak orzeczenia C) są dwa orzeczenia D) występuje zdanie złożone podrzędnie 
 
24. Wyraz rolnictwo: 
A) składa się z czterech sylab    B) nie odmienia się przez przypadki  
C) w bierniku i mianowniku l. poj. ma taką samą postać D) nie jest rzeczownikiem 
 
25. Rzeczownik wsi: 
A) nie ma liczby mnogiej B) jest rodzaju żeńskiego C) odmienia się tak jak wyraz studnia D) nie odmienia się przez przypadki 
 
26. Partykułą jest wyraz: 
A) ale    B) dziś    C) niemal  D) nią 
 
27. W zdaniu Pracy nie zabrakło: 
A) brakuje orzeczenia B) występuje rzeczownik w formie dopełniacza C) nie ma czasownika D) można znaleźć przydawkę 
 
28. W ostatnim zdaniu tekstu nie ma:  
A) spójnika   B) partykuły   C) przyimka  D) zaimka 
 
29. Związek mityczna postać: 
A) tworzy przymiotnik i rzeczownik    B) tworzą wyrazy które tak samo odmieniają się przez przypadki 
C) składa się z wyrazów będących tą samą częścią mowy D) składa się z wyrazów będących w różnych przypadkach 
 
30. Wyraz postać: 
A) akcentuje się na trzecią sylabę od końca   B) podlega stopniowaniu  
C) może być rzeczownikiem i czasownikiem   D) ma cztery samogłoski 
 
PARTNERZY                                 PATRONI  
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