
 

 

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

18 grudnia 2013 
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 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 
 

 

Zaraza na klamce (Agnieszka Krzemińska: Brat brud Polityka nr 12, 21 marca 2009. Fragmenty) 
Wiek XX jest wiekiem niedocenionego przez stulecia mydła. Czystość stała się narodową religią Amerykanów, co w 

1952 r. opisał w satyrycznym eseju „Rytuały cielesne Nacirema” antropolog Horace Miner. Według niego Nacirema (pisany 
wspak American) są przekonani, że ich ciało jest brzydkie i bez pielęgnacji ulega degradacji, mają „perwersyjną awersję do 
naturalnego wyglądu i naturalnych funkcji ciała”, dlatego każdy codziennie odprawia modły przed kapliczkami domowymi. 
Zamożność domostw liczy się liczbą owych rytualnych kaplic wyposażonych w szafkę z miksturami i mazidłami oraz 
wbudowaną w ścianę chrzcielnicę, w której Nacirema oddają się kilka razy dziennie ablucjom. Potrzeba czystości osiągnęła 
w Ameryce szczyt. Doszło do tego, że przy każdej epidemii wirusowej czy bakteryjnej pojawiają się tam najbardziej 
karkołomne pomysły na zachowanie higieny – spryskiwacze dezynfekujące klamki w publicznych toaletach, jednorazowe 
uchwyty do metra chroniące przed kontaktem z drążkiem czy okrycie na rączkę sklepowego wózka. 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 
A) ma jeden temat    B) jest wielowątkowy 
C) ma charakter opowiadania   D) opowiada o świecie wymyślonym przez autorkę 

 
2. Wypowiedź powyższa: 
A) odnosi się do bliżej nieokreślonego czasu  B) dotyczy problematyki związanej z ubiegłym stuleciem 
C) opowiada o przyszłości    D) porusza temat, który dotyczy tylko Europy 

 
3. Przywołany tekst dotyczy problematyki: 
A) politycznej   B) ekonomicznej  C) społecznej   D) filozoficznej 

 
4. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że: 
A) Europa w kwestii higieny stała się wzorcem dla Ameryki B) przed nastaniem ubiegłego stulecia ludzie myli się rzadko 
C) mydło wynaleziono w XX w.    D) w XX w. poziom higieny w Ameryce był w pożałowania godnym stanie 

 
5. Przywołany przez piszącą tekst: 
A) krytykuje obyczaje Amerykanów  B) wyśmiewa Amerykanów 
C) opisuje zwyczaje Amerykanów   D) tylko pozornie dotyczy Amerykanów 
 
6. Wspomniane w tekście kapliczki to: 
A) domy   B) kościoły   C) łazienki   D) mieszkania 

 
7. Prawdą jest, że: 
A) Amerykanie są przewrażliwieni na punkcie czystości   
B) w Ameryce często mają miejsca epidemie 
C) poziom higieny w Ameryce związany jest z poziomem zamożności obywateli 
D) Amerykanie – w opinii Horacego Minera - są dumni ze swojego wyglądu 

 
8. Termin Nacirema: 
A) należy do oficjalnego słownictwa naukowego  B) został stworzony na potrzeby dzieła Minera 
C) w ogóle nie ma związku z językiem angielskim  D) odnosi się do wymyślonego narodu 

 
9. Amerykanie w dbałości o higienę są: 
A) niefrasobliwi   B) pomysłowi  C) wykazują się poczuciem humoru  D) bezradni 

 
10. W powyższym tekście pisząca: 
A) cytuje poglądy Horacego Minera     B) wyłącznie cytuje poglądy uczonej 
C) wyłącznie streszcza własnymi słowami poglądy amerykańskiej antropolog D) nie zgadza się z poglądami Minera 
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Pytania za 4 punkty 
11. Ostatnie zdanie powyższego tekstu: 
A) ma charakter wniosków    B) podsumowuje wywód 
C) zamyka wywód, uzupełniając go o nową informację D) zapowiada dalszy ciąg wywodu 
 
12. W powyższym tekście można znaleźć: 
A) porównanie   B) przenośnię   C) wyliczenia   D) epitet sprzeczny 
 
13. Wiek XX zostaje przez piszącą nazwany „wiekiem mydła”, ponieważ: 
A) mydło jest w nim wciąż niedoceniane   B) zmieniają się nawyki higieniczne ludzi żyjących w tym stuleciu 
C) mydła zaczyna brakować    D) Amerykanie rozpoczęli produkcję mydła na skalę przemysłową 
 
14. Zdanie Czystość stała się narodową religią Amerykanów: 
A) należy rozumieć dosłownie    B) jest wyolbrzymieniem 
C) wyraża niechęć piszącej do Amerykanów   D) ma znaczenie odwrotne od dosłownego 
 
15. Z kontekstu wypowiedzi można domyślić się, że ablucje, o których mowa, to: 
A) modlitwy   B) nawyki   C) kąpiele   D) epidemie 
 
16. Pierwsze zdanie powyższego tekstu jest: 
A) zdaniem pojedynczym   B) równoważnikiem zdania  C) zdaniem złożonym współrzędnie D) zdaniem podrzędnie złożonym 
 
17. W wypowiedzeniu Czystość stała się narodową religią Amerykanów: 
A) podmiotem jest czasownik w formie bezokolicznika B) nie ma podmiotu 
C) podmiotem jest rzeczownik    D) podmiot nie ma formy mianownika 
 
18. Wyraz brzydkie: 
A) jest przysłówkiem  B) nie stopniuje się  C) jest przymiotnikiem D) nie odmienia się przez przypadki 
 
19. Tyle samo sylab, co w wyrazie opisał znajduje się w słowie: 
A) czystość   B) Amerykanów   C) eseju    D) antropolog 
 
20. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 
A) ulega   B) brzydkie   C) ciała    D) narodową 
 Pytania za 5 punktów 
21. W wypowiedzeniu Potrzeba czystości osiągnęła w Ameryce szczyt podmiotem jest wyraz: 
A) szczyt   B) czystości   C) potrzeba   D) Ameryce 
 
22. Wyrazy szczyt i czystość: 
A) w mianowniku mają taką samą końcówkę  B) nie odmieniają się przez przypadki 
C) mają ten sam rodzaj     D) należą do innych części mowy 
 
23. Podkreślony wyraz w sformułowaniu karkołomny pomysł oznacza (w tym kontekście): 
A) efektowny   B) dziwaczny   C) imponujący   D) okazały 
 
24. Z kontekstu wypowiedzi można wywnioskować, że wyraz awersja oznacza: 
A) sympatia   B) zainteresowanie  C) uwielbienie   D) niechęć 
 
25. Więcej głosek niż liter znajduje się w wyrazie:  
A) ich    B) kaplic   C) codziennie   D) oraz 
 
26. Więcej liter niż głosek znajduje się w wyrazie: 
A) każdy   B) doszło   C) degradacji   D) domowymi 
 
27. Wyraz bez jest: 
A) przysłówkiem  B) zaimkiem   C) przyimkiem   D) partykułą 
 
28. Wyraz rączkę jest: 
A) zdrobnieniem      B) zgrubieniem 
C) częścią mowy podlegającą stopniowaniu   D) rzeczownikiem nieposiadającym liczby mnogiej 
 
29. Wyraz codziennie: 
A) jest przysłówkiem  B) to przymiotnik  C) można stopniować  D) ma cztery sylaby 
 
30. Wyrazy w sformułowaniu kapliczkami domowymi: 
A) należą do tej samej części mowy    B) są w tym samym przypadku     
C) są w różnych przypadkach    D) mają tę samą końcówkę 
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