
 

 
 

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 
18 grudnia 2013 

klasa 3 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 1 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. Fragmenty) 

 

W domach również się myto, o czym wspomina chociażby „Księga dobrych manier” Johna Russela z 1430 r. Czystość, 
przez którą rozumiano przede wszystkim mycie rąk, stało się wówczas wyznacznikiem dobrego wychowania.  
 
 

Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst: 
A) jest napisany prozą   B) zawiera rymy   C) ma refren   D) jest wierszowany 
 

2. Temat przedstawionej wypowiedzi najlepiej oddaje stwierdzenie: 
A) czystość jest ważna  B) jak kiedyś dbano o higienę  C) higiena dziś   D) dlaczego warto myć ręce 
 

3. W powyższym tekście można znaleźć informacje o: 
A) polityce   B) gospodarce    C) nauce   D) kulturze 
 

4. Z powyższego fragmentu wynika, że: 
A) ludzie powszechnie lekceważyli higienę   B) w dawnych czasach ludzie myli się częściej niż dziś 
C) kiedyś inaczej rozumiano pojęcie czystości   D) dawni ludzie zupełnie nie przywiązywali wagi do czystości 
 

5. O dawnych obyczajach pisząca dowiaduje się: 
A) obserwując portrety żyjących niegdyś ludzi  B) z książek  C) rozmawiając z naukowcami  D) z relacji świadków 
 

6. W swojej wypowiedzi pisząca: 
A) wyraża własną opinię      B) naśmiewa się z dawnych obyczajów 
C) omawia problem     D) przedstawia nam wzorce do naśladowania 
 

Ale kres radosnym kąpielom zadał nie Kościół tylko dżuma, która w XIV i XV w. uśmierciła jedną trzecią mieszkańców 
Europy. W 1348 r. król Filip IV kazał paryskim uczonym zbadać przyczyny zarazy. Według nich jednym z najbardziej negatywnych 
czynników były gorące kąpiele. 

 
7. Powyższy fragment tekstu: 
A) jest dalszym ciągiem poprzedniej wypowiedzi   B) dotyczy zupełnie innego problemu 
C) podsumowuje poprzedni fragment    D) wyraża przeciwną opinię 
 

8. Z powyższego fragmentu dowiemy się: 
A) jak wyglądały łazienki w dawnych czasach   B) jaka była przyczyna końca „radosnych kąpieli” 
C) jak dbano o higienę po zamknięciu łaźni   D) co pisząca myśli o zakazie kąpieli 
 

9. Zaraza dżumy, o której mowa w tekście: 
A) zmniejszyła o połowę ludność Europy    B) nie interesowała uczonych 
C) spowodowała zamknięcie łaźni   D) zwiększyła dbałość o higienę 
 

10. Z powyższego fragmentu nie można wywnioskować: 
A) czy dżuma trwała rok, czy dłużej    B) którego państwa królem był Filip IV 
C ) co powiedzieli ówcześni uczeni o łaźniach   D) kiedy dokładnie skończyła się zaraza 
 

 

3 SP 



 
Stopniowo zaczęto zamykać łaźnie (przez co czarna śmierć zbierała jeszcze większe żniwo, gdyż pleniły się przenoszące ją 

pchły), a woda zwłaszcza ciepła stała się głównym wrogiem. W 1538 r. Erazm z Rotterdamu napisał z żalem, że „dżuma nauczyła 
nas obchodzić się bez łaźni”, był to początek najbrudniejszego w dziejach Europy okresu. 
 

Pytania za 4 punkty 
11. Pierwsze zdanie powyższego fragmentu: 
A) informuje o przyczynie zarazy     B) pokazuje skutek opinii uczonych 
C) wyraża opinię uczonych     D) potwierdza słuszność opinii uczonych 
 

12. Poprawnym wnioskiem z powyższego fragmentu może być stwierdzenie: 
A) brak higieny sprzyja rozwojowi chorób    B) zamknięcie łaźni uratowało Europę 
C) ludzie mogli dawniej kąpać się wyłącznie w ciepłej wodzie  D) czyści ludzie częściej chorowali na dżumę 
 

13. Ujęte w nawias wypowiedzenie: 
A) to zdanie innej niż pisząca osoby      B) odnosi się do naszych czasów  C) uzupełnia informację    D) wyraża uczucia piszącej 
 

14. Zdanie wypowiedziane przez Erazma z Rotterdamu było opinią wyrażającą: 
A) radość   B) smutek   C) wściekłość   D) obojętność 
 

15. Ostatnie zdane powyższego fragmentu: 
A) zawiera informacje o naszych czasach    B) jest morałem 
C) ma rozbawić czytelnika     D) zawiera niezbyt wesołą informację 
 

16. W wyrazie poemat mamy: 
A) trzy samogłoski  B) dwie samogłoski  C) więcej spółgłosek niż samogłosek  D) pięć liter 
 

17. Trzy sylaby znajdują się w wyrazie: 
A) myto   B) manier   C) wspomina   D) stała 
 

18. Dobrze podzielony na sylaby jest wyraz: 
A) w-ów-czas   B) dom-ach   C) rów-nież   D) choc-iaż-by 
 

19. Wyrazem jednosylabowym jet słowo: 
A) księga   B) manier   C) czystość   D) rąk 
 

20. W wyrazie kres mamy: 
A) trzy samogłoski  B) jedną spółgłoskę  C) więcej samogłosek niż spółgłosek  D) jedną samogłoskę 
 

 

Pytania za 5 punktów 
21. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie rąk występuje w słowie: 
A) nie    B) że    C) nosie   D) róży 
 

22. W wyrazie wówczas jest tyle samo: 
A) liter co głosek     B) spółgłosek i samogłosek     C) samogłosek co w wyrazie którą  D) samogłosek co w wyrazie czym 
 

23. W wyrazie dobrego jest mniej: 
A) samogłosek niż spółgłosek    B) liter niż głosek    C) spółgłosek niż w wyrazie wówczas    D) samogłosek niż w wyrazie przez 
 

24. W wyrazie mieszkańców: 
A) nie ma głoski miękkiej B) jest tyle samo liter co głosek C) są cztery sylaby D) jest głoska miękka 
 

25. Wyraz pchły: 
A) jest jednosylabowy  B) ma więcej głosek niż liter  C) ma tyle samo głosek co liter  D) ma dwie sylaby 
 

26. Wyrazem w którym są dwie spółgłoski jest słowo: 
A) żalem    B) łaźni    C) woda   D) ją 
 

27. Wyraz ciepła ma: 
A) tyle samo sylab co wyraz pleniły    B) więcej spółgłosek niż wyraz się 

C) mniej sylab niż wyraz nauczyła    D) więcej sylab niż wyraz początek 
 

28. Źle podzielono na sylaby wyraz: 
A) czar-na   B) pch-ły   C) wo-da   D) żni-wo 
 

29. Wyrazy żalem i czarna: 
A) mają różną ilość spółgłosek     B) mają różną ilość samogłosek 
C) mają taką samą ilość spółgłosek i samogłosek   D) mają taką samą ilość liter 
 

30. Wyrazem trzysylabowym jest słowo: 
A) okresu   B) nauczyła   C) dziejach   D) najbrudniejszego 
 


