
 

 

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

18 grudnia 2013 
klasa 3 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 
 

Higieniczny buduar (Agnieszka Krzemińska: Brat brud Polityka nr 12, 21 marca 2009) 
 W XVIII w. powodzeniem zaczęły cieszyć się kuracje u wód. Pojawiła się moda na kąpiele w morzach, picie wody 
mineralnej oraz pobyty w kurortach Anglii (np. Bath), Francji czy na Śląsku, gdzie hydroterapię promował Vincenz Priessnitz (od 
jego nazwiska pochodzi nazwa prysznic). To właśnie uzdrowiska przyczyniły się do tego, że woda wróciła do łask, szczególnie 
zimna. Lodowate kąpiele, mające funkcję hig ieniczne i wychowawcze, polecane były przez angielskich lekarzy od połowy XVIII 
w. John Wesley, twórca kościoła metodystycznego, twierdził, że mycie w zimnej wodzie było najlepszym sposobem na 
wychowanie bogobojnych obywateli. 
 Także do Francji dotarł odświeżający wiatr zmian. Ludwik XV kąpał się w specjalnym apartamencie kąpielowym, jego 
kochanka Madame de Pompadur w pałacyku Bellevue miała zaś specjalny buduar z ubikacją i bidetem. Po latach beztroskiego 
załatwiania potrzeb fizjologicznych gdzie popadnie, we Francji pojawiły się toalety. Rewolucja Francuska przyczyniła się do 
zmiany typowego dla ancien régime’e zapachu przypudrowanego potu na dyskretny zapach mydła. Ale nawet, jeśli w 
dziewiętnastowiecznym Paryżu w 1830 r. działało 78 domów łaziebnych, a wśród ary stokratek francuskich ogromną 
popularnością cieszył się bidet, za większych czyściochów uchodzili Anglosasi. Według Byrona moda na higienę pojawiła się 
dzięki Napoleonowi (uwielbiał wielogodzinne ablucje) oraz fanatycznemu pedantowi angielskiemu, słynnemu dandysowi 
George’owi Brummellowi, który zaraził swą obsesją całą londyńską śmietankę towarzyską. Czystość po woli zaczęła być uważana 
za wyznacznik dobrego urodzenia, bieda zaczynała śmierdzieć.  
 

Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst traktuje o: 
A) aktualnej problematyce B) polityce  C) problematyce społeczno-obyczajowej D) historii naszego kraju 
 
2. Autorka przedstawionego wywodu: 
A) ma krytyczny stosunek do opisywanych zjawisk   B) przedstawia fakty 
C) przedstawia indywidualny pogląd na omawiane kwestie  D) prezentuje nieznane dotąd fakty 
 
3. W powyższym tekście można znaleźć:  
A) fikcję  B) narratora  C) podmiot liryczny  D) dialog 
 
4. Z przedstawionego fragmentu dowiemy się: 
A) skąd wzięła się nazwa prysznic    B) jak nazywały się śląskie uzdrowiska 
C) kto we Francji zapoczątkował modę na higienę  D) kto zapoczątkował modę na wyjazdy do uzdrowisk 
 
5. Zdaniem wspomnianego w tekście Johna Wesleya: 
A) kąpiele były niewskazane    B) w pewnych warunkach kąpiele miały zbawienny wpływ na człowieka 
C) dobry chrześcijanin nie musi przesadnie dbać o higienę D) kąpiel osłabia wolę człowieka 
 
6. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że poprzednicy Ludwika XV: 
A) w swoich pałacach budowali okazałe pokoje kąpielowe  B) odwiedzali uzdrowiska 
C) niezbyt przywiązywali wagę do mycia się    D) uwielbiali pachnące mydła 
 
7. Prawdą jest, że: 
A) arystokratki francuskie były wzorem higieny dla Anglików B) w XVII w.  we Francji raczej pudrowano się, niż myto 
C) rewolucja francuska była początkiem upadku higieny w społeczeństwie    D) w czasach rewolucji francuskiej zapanowała moda na pudrowanie ciał 
 
8. Ze zdania Bieda zaczynała śmierdzieć można (w odniesieniu do powyższego tekstu) wywnioskować, że: 
A) ludzi z wyższych sfer, w XVIII wieku, można było poznać po zapachu  B) ludzie biedni byli tak samo brudni jak bogacze 
C) w XVIII wieku wśród biedaków zapanowała „moda” na niemycie się  D) ludzie biedni wstydzili się swojego położenia 
 
9. Wspomniany w toku wywodu Napoleon: 
A) niezbyt dbał o higienę  B) uwielbiał kąpiele C) używał jedynie pudru  D) był władcą Anglii 
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10. W XVIII wieku szczególną rolę przypisywano kąpielom: 
A) rozgrzewającym  B) w domach łaziebnych C) w zimnej wodzie  D) oszczędnym 

Pytania za 4 punkty 
11. Pierwsze zdane powyższego tekstu: 
A) ma charakter oceny  B) zawiera opis  C) ma charakter informacyjny D) ma metaforyczny charakter 
 
12. Ostatnie zdanie powyższego fragmentu: 
A) jest wyłącznie oceną  B) jest opinią i oceną  C) nie zawiera oceny D) zawiera wyłącznie ocenę 
 
13. Określenia: beztroskie załatwianie potrzeb fizjologicznych gdzie popadnie, czyścioch: 
A) stanowią element stylu popularnonaukowego  B) należą do stylu potocznego 
C) odnoszą się do zjawisk negatywnych   D) są pozbawione nacechowania emocjonalnego 
 
14. Opinie innych (niż autorka tekstu) osób: 
A) są pomijane  B) przytacza się za pomocą cytatów  C) wprowadza się do tekstu poprzez omówienie D) autorka traktuje krytycznie 
 
15. Autorka w powyższym tekście: 
A) zwraca się bezpośrednio do czytelnika  B) stawia śmiałe hipotezy 
C) powołuje się na źródła    D) wskazuje na przyczyny zmiany obyczajów 
 
16. Wyraz kuracja jest: 
A) czasownikiem   B) rzeczownikiem C) zaimkiem   D) przysłówkiem 
 
17. Podkreślone wyrazy w sformułowaniu kuracje u wód oznaczają: 
A) kąpielisko   B) basen   C) uzdrowisko   D) plaża 
 
18. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 
A) nie ma orzeczenia B) nie ma podmiotu C) podmiotem jest wyraz cieszyć się D) podmiotem jest wyraz kuracje 
 
19. W pierwszym zdaniu tego tekstu wszystkie rzeczowniki są: 
A) w liczbie mnogiej  B) w liczbie pojedynczej C) w mianowniku   D) w tym samym rodzaju  
 
20. Kurort i uzdrowisko to (przynajmniej w potocznym rozumieniu) wyrazy: 
A) bliskoznaczne  B) o przeciwnym znaczeniu C) zapożyczone  D) należące do nieodmiennych części mowy 

 
Pytania za 5 punktów 

21. Wyraz polecane to: 
A) przysłówek  B) przymiotnik   C) czasownik w formie imiesłowu D) przyimek 
 
22. Pięć sylab jest w wyrazie: 
A) powodzeniem  B) metodystycznego  C) odświeżający   D) uzdrowiska 
 
23. Tego i że to: 
A) ta sama część mowy B) wyrazy jednosylabowe  C) zaimek i przyimek  D) spójnik i zaimek 
 
24. Zdanie Bieda zaczynała śmierdzieć zawiera dwa: 
A) orzeczenia  B) rzeczowniki   C) podmioty   D) czasowniki 
 
25. Wyrażenie odświeżający wiatr zmian: 
A) należy rozumieć dosłownie B) ma ujemne zabarwienie emocjonalne C) ma charakter przenośny           D) zawiera porównanie 
 
26. Tyle samo głosek, co liter jest w wyrazie: 
A) kuracje  B) przez    C) picie    D) wodzie 
 
27. Z kontekstu artkułu można wywnioskować, że użyty w nim wyraz ablucje oznacza: 
A) spacery  B) kąpiele   C) rozmowy   D) pudrowanie 
 
28. Określenie śmietanka towarzyska: 
A) oznacza: wyższe sfery B) ma niepochlebny charakter C) jest obraźliwe   D) odnosi się do nizin społecznych 
 
29. Sformułowania: czyściochów i gdzie popadnie: 
A) są niepoprawne B) mają charakter potoczny   C) należą do stylu urzędowego D) mają znaczenie przeciwne od dosłownego 
 
30. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu: 
A) jest jeden czasownik     B) są trzy rzeczowniki 
C) jest jeden czasownik w formie bezokolicznika  D) są dwa czasowniki w formie bezokolicznika 
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