
 

 

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

18 grudnia 2013 
klasa 1 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  26.03.2014r. Dołącz do społeczności Łowców Talentów Jersz na Facebooku! 
www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

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

Potępienie kąpieli (Agnieszka Krzemińska: Brat brud Polityka nr 12, 21 marca 2009) 
W ewangelii św. Łukasza Jezus wielokrotnie zarzuca faryzeuszom zbytnie dbanie o czystość zewnętrzną, a zaniedbywanie 

czystości duszy. Chrześcijanie ignorowali ciało, skupiając się na wnętrzu. Biskupi chrześcijańscy kąpiel zaczęli kojarzyć z pogańskim 
hedonizmem i grzechem, dlatego zalecali, by wizyty w łaźniach były szybkie i skupione na aspekcie higienicznym. Zmasowana krytyka 
kąpieli zaczęła się w III w. wraz z pojawieniem się ascetycznych pustelników. Żyjący na przełomie IV i V w. św. Hieronim twierdził, że 
ten, kogo chrzest oczyścił nie musi się kąpać po raz drugi. Poza chrztem i rytualnym zamaczaniem palców w święconej wodzie przy 
wejściu do kościoła, jedynym kontaktem człowieka z wodą było mycie zwłok przed złożeniem do grobu. 

Skrajni asceci mieszkający w eremach nie myli się nigdy. Odmawianie sobie kąpieli stanowiło formę pokuty, dlatego 
spowijający ich fetor dowodził czystości ich duszy. Brud hołubił św. Franciszek, nigdy nie umyła się św. Agnieszka, a św. Olimpia 
wchodziła do balii tylko wtedy, gdy zmusiła ją do tego choroba. Zwykli ludzie chodzili jednak nadal do łaźni, które w Europie  Zachodniej 
funkcjonowały do V w., a w cesarstwie wschodnim jeszcze dłużej, stając się wzorem dla łaźni tureckich (hamam). Paradoksalnie po 
kilkuset latach ideę łaźni parowych z powrotem do europejskich miast sprowadzili krzyżowcy. 

Muzułmanie z niesmakiem wspominali o tym, że chrześcijanie cuchną. Ci jednak nie odczuwali dyskomfortu, gdyż – jak mówił 
św. Bernard – tam, gdzie wszyscy śmierdzą, nie czuć nikogo. Nasz nos ma zdolności adaptacyjne i przyzwyczaja się do najgorszych 
smrodów. 

Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst związany jest z tematyką: 
A) religijną  B) polityczną   C) obyczajową    D) artystyczną 
 
2. W zaprezentowanym fragmencie można znaleźć: 
A) podmiot liryczny B) bohatera lirycznego  C) narratora pierwszoosobowego  D) fikcję 
 
3. Autorka w swojej wypowiedzi: 
A) odnosi się wyłącznie do problematyki minionych czasów     B) mówi wyłącznie o problemach współczesności 
C) mówiąc o problemach dawnych aluzyjnie wypowiada się o współczesności  D) mówi równolegle o współczesności i historii 
 
4. O tekście powyższym można powiedzieć, że: 
A) zawiera wersy  B) jest napisany prozą  C) miesza elementy świata wymyślonego z rzeczywistym D) opowiada o świecie fantastycznym 
 
5. Pierwsze zdanie powyższego tekstu ma charakter: 
A) pytania postawionego czytelnikowi   B) prowokacji  
C) informacji rozpoczynającej wywód   D) myśli, z którą autorka będzie dyskutować 
 
6. Charakter powyższej wypowiedzi można określić jako: 
A) humorystyczny B) popularnonaukowy  C) artystyczny  D) potoczny 
 
7. Pisząca unika używania słownictwa: 
A) specjalistycznego B) potocznego  C) powoływania się na rozmaite źródła D) bezpośrednich zwrotów do czytelnika 
 
8. Celem powyższego wywodu jest: 
A) ukazanie szkodliwości nadmiernego dbania o higienę B) przedstawienie poglądów autorki w omawianej kwestii  
C) zaprezentowanie dawnych poglądów na kwestię higieny D) dyskutuje z innymi autorami 
 
9. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że w chrześcijańskiej Europie: 
A) higiena była wręcz nakazem religijnym   B) dbałość o ciało była czymś niestosownym 
C) wzorem czystości zewnętrznej byli święci  D) myto się często i długo 
 
10. Dbałość o ciało: 
A) zdaniem biskupów oznaczała lekceważenie spraw ducha    B) była obca wyznawcom innych niż chrześcijanie religii 
C) zgodnie z poglądami św. Hieronima była potrzebna do odnowienia chrztu świętego    D) przybliżała człowieka do Boga  

1 GM 

http://www.jersz.pl/
http://www.facebook.com/LowcyTalentowJersz


 Pytania za 4 punkty 
11. Na podstawie powyższego tekstu możemy powiedzieć, że asceci to ludzie, którzy: 
A) wypowiadają się na temat higieny  B) traktują życie jako formę pokuty 
C) poszukują w życiu przyjemności   D) buntują się wobec zasad ustanowionych przez Kościół 
 
12. Wypowiedź św. Bernarda zacytowaną w powyższym fragmencie należy potraktować jako: 
A) puentę     B) tzw. „złotą myśl” (sentencję)     C) żart (w kontekście artykułu!)     D) naganę udzieloną ludziom niedbającym o higienę 
 
13. Wymienione w tekście osoby świętych: 
A) są postaciami fikcyjnymi    B) mają za zadanie wprowadzić do tekstu nastrój powagi 
C) stanowią konkretne przykłady wskazywanych zjawisk  D) przeczą tezie wywodu 
 
14. Ludziom żyjącym w średniowiecznej chrześcijańskiej Europie: 
A) bardzo przeszkadzał panujący powszechnie fetor   B) nie wolno było brudnym wchodzić do świątyni 
C) łatwo było zostać świętym     D) nie przeszkadzał wcale smród  
 
15. Zasługą krzyżowców było: 
A) wprowadzenie europejskich wzorców higieny w Turcji  B) wynalezienie łaźni 
C) zamknięcie łaźni w Europie zachodniej    D) przywiezienie idei łaźni parowej do Europy  
 
16. W wypowiedzeniu potępienie kąpieli: 
A) oba wyrazy są rzeczownikami     B) tylko jeden z wyrazów jest rzeczownikiem 
C) jeden z wyrazów jest czasownikiem    D) żaden z wyrazów nie jest rzeczownikiem 
 
17. W wypowiedzeniu Chrześcijanie ignorowali ciało, skupiając się na wnętrzu: 
A) występuje rzeczownik w dopełniaczu   B) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika   C) nie ma podmiotu   D) nie ma spójnika 
 
18. Wyrazy fetor i cuchną: 
A) należą do tej samej części mowy  B) odmieniają się przez przypadki   C) mają ujemne zabarwienie emocjonalne  D) to dwa czasowniki 
 
19. W wypowiedzeniu  Odmawianie sobie kąpieli stanowiło formę pokuty: 
A) podmiotem jest wyraz odmawianie  B) nie ma podmiotu  C) podmiotem nie jest rzeczownik       D) nie występuje czasownik 
 
20. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 
A) nie ma  przyimka      B) nie występuje czasownik w formie czasu teraźniejszego 
C) można znaleźć rzeczownik w celowniku    D) znajduje się czasownik w formie bezokolicznika 

 Pytania za 5 punktów 

21. Wyrazem jednosylabowym jest forma: 
A) poza   B) kogo   C) były   D) przy 
 
22. Przez przypadki nie odmienia się wyraz: 
A) dbanie  B) czystości  C) pogańskim  D) spowijający 
 
23. Z kontekstu wypowiedzi można wywnioskować, że użyty w niej wyraz dyskomfort oznacza: 
A) szczególne wygody B) niewygodę  C) zapach  D) odczucie 
 
24. W wypowiedzeniu Nasz nos ma zdolności adaptacyjne: 
A) występuje określenie  podmiotu       B) podmiotem nie jest rzeczownik   C) nie ma przymiotnika D) jest tylko jeden rzeczownik 
 
25. Zaimkiem jest wyraz: 
A) w   B) ten   C) do   D) dla 
 
26. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu: 
A) występuje przymiotnik w stopniu najwyższym   B) jest tylko jedno orzeczenie 
C) nie ma spójników i przyimków     D) nie ma rzeczownika w dopełniaczu 
 
27. Tyle samo spółgłosek, co samogłosek jest wyrazie: 
A) wtedy  B) dowodził  C) formę  D) ludzie 
 
28. Przymiotnikiem nie jest wyraz: 
A) zwykli  B) dłużej   C) zewnętrzną  D) zmasowana 
 
29. Tyle samo głosek, co liter jest w wyrazie: 
A) latach  B) czy   C) miast   D) nigdy 
 
30. Użyty w tekście określenie z niesmakiem oznacza: 
A) nienawistnie  B) buńczucznie  C) z odrazą  D) z niezrozumieniem 
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