
 

 

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

18 grudnia 2013 
klasa 6 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. Fragment) 
 USA stały się liderem w dziedzinie czystości, którą najpierw łączono z bogobojnością, potem z amerykańskim stylem życia, 
pisze Ashenburg. Podciągnięcie rur do nowo budowanych miast było prostsze niż w starej Europie, a brak służby i ciekawość wszelkich 
technicznych nowinek sprawiły, że rewolucja higieniczna postępowała tam znacznie sprawniej. Popularność higienicznego stylu życia 
zawdzięczają Amerykanie również rozwijającemu się przemysłowi kosmetycznemu i agresywnej reklamie środków czystości, natomiast 
łazienkę przy sypialni masowo budowanym hotelom, które wyznaczyły standardy mieszkaniowe. Wśród biedoty i wyzwolonych 
niewolników zaczęli działać aktywni higieniści, zapewniając, że brak czystości wyklucza awans społeczny, bogactwo i szczęście. 
Amerykańscy neofici czystości, biorąc przykład ze starożytnych Rzymian cywilizujących świat za pomocą łaźni, uznali higienę za 
podstawowy sposób asymilacji emigrantów. W latach 30 XX w. 90 proc. zbudowanych w Nowym Jorku mieszkań miało łazienki, które 
przestały być luksusem. 
 
 Pytania za 3 punkty 
1. Tekst powyższy: 
A) adresowany jest do historyków    B) zawiera fabułę 
C) poświęcony jest problematyce społeczno-obyczajowej D) jest opowiadaniem 
 
2. Cechą zaprezentowanej wypowiedzi jest: 
A) wielowątkowość B) humorystyczny charakter C) umoralnianie czytelnika D) opieranie się na faktach 
 
3. W swoim wywodzie pisząca: 
A) wskazuje na czasy, których dotyczy wypowiedź   B) opiera się wyłącznie na własnych przemyśleniach 
C) przedstawia nieznane dotąd fakty    D) cytuje innych autorów 
 
4. Pisząc autorka: 
A) ma krytyczny stosunek do omawianych zjawisk  B) nie wyraża emocji 
C) swoje emocje ujawnia dopiero w zakończeniu  D) zwraca się bezpośrednio do czytelnika 
 
5. Z powyższego tekstu wynika, że: 
A) amerykanom daleko było do czystości Europejczyków B) dbałość o czystość w USA nie miała związku z religią 
C) kształtowanie nowych nawyków higienicznych przebiegło w USA sprawniej niż w Europie 
D) w latach trzydziestych ubiegłego stulecia większość domów w USA nie miała łazienek 
 
6. Wpływ na stan higieny w USA w omawianym okresie (zgodnie z powyższym tekstem): 
A) miały wpływ podróże      B) miał wysoki poziom zamożności ówczesnego społeczeństwa 
C) miały nawykom przywiezionym przez emigrantów  D) związany był z zainteresowaniem technicznymi nowinkami 
 
7. Zgodnie z powyższym tekstem brak higieny: 
A) mógł stanowić przyczynę wykluczenia społecznego B) był powszechny  
C) związany był z życiem ludzi w wielkich aglomeracjach D) dotyczył przede wszystkim wyższych warstw społecznych 
 
8. Wspomniani w tekście higieniści: 
A) postulowali budowę łazienek w hotelach   B) uświadamiali ludzi z nizin społecznych  
C) głównie straszyli obywateli groźbą zarazy   D) byli mało aktywni 
 
9. Z powyższego wywodu można wywnioskować, że podciągnięcie rur kanalizacyjnych było w USA łatwiejsze niż w Europie, ponieważ: 
A) społeczeństwo miało takie oczekiwania   B) miasta dopiero były tworzone 
C) postęp cywilizacyjny był tu zdecydowanie szybszy  D) po zniesieniu niewolnictwa było dużo rąk do pracy 
 
10. W omawianym okresie środki czystości: 
A) zaczynały dopiero powstawać    B) były bardzo reklamowane 
C) były przez swoją agresywność niezdrowe   D) były dostępne jedynie dla bogatych 
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 Pytania za 4 punkty 

11. Brak służących w opinii piszącej: 
A) utrudniał życie Amerykanom    B) związany był z biedą ówczesnego społeczeństwa 
C) przyczynił się do kształtowania nawyków higienicznych  D) źle wpływał na stan higieny obywateli 
 
12. W opinii Amerykanów poziom higieny: 
A) sprzyjał budowaniu społeczeństwa    B) był równie niski jak w starożytnym Rzymie 
C) pozwalał wyizolować ze społeczeństwa niechcianych emigrantów D) nie był wyznacznikiem pozycji społecznej 
 
13. Z powyższego tekstu możemy się dowiedzieć, że w USA w omawianym okresie: 
A) powstawało wiele hoteli    B) budynki mieszkalne wyznaczały standardy hotelom 
C) w hotelach niektóre pokoje miały łazienki  D) łazienki w hotelach budowano na korytarzach 
 
14. Używane w tekście określenie rewolucja higieniczna ma: 
A) oznaczać, że pisząca traktuje temat z przymrużeniem oka B) pokazać trudności w podnoszeniu poziomu higieny 
C) oddać dynamikę omawianego zjawiska   D) nadać wypowiedzi sens odwrotny od dosłownego 
 
15. W ostatnim zdaniu powyższego fragmentu można znaleźć: 
A) metaforę  B) porównanie   C) dane liczbowe   D) wyliczenie 
 
16. Pierwsze zdanie powyższego tekstu jest: 
A) zdaniem pojedynczym     B) równoważnikiem zdania     C) zdaniem złożonym współrzędnie     D) zdaniem podrzędnie złożonym  
 
17. Wyraz lider: 
A) pochodzi z języka potocznego B) nie jest wyrazem rodzimym C) ma więcej głosek niż liter D) ma jedną sylabę 
 
18. Wyrażenie nowo budowanych pisane jest oddzielnie, ponieważ: 
A) przysłówki z innymi częściami mowy piszemy oddzielnie B) czasowniki z innymi częściami mowy piszemy oddzielnie 
C) jest to wyjątek      D) przymiotniki z innymi częściami mowy piszemy oddzielnie 
 
19. Wyraz podciągnięcie: 
A) nie odmienia się przez przypadki     B) w dopełniaczu ma końcówkę –owi     C) odmienia się przez osoby     D) nie jest czasownikiem 
 
20. Wyraz prostsze jest: 
A) przysłówkiem  B) przyimkiem C) przymiotnikiem w stopniu wyższym  D) przysłówkiem w stopniu najwyższym 

 Pytania za 5 punktów 

21. Wyraz popularność to: 
A) rzeczownik          B) czasownik w formie bezokolicznika    C) czasownik w formie nieosobowej    D) rzeczownik rodzaju męskiego 
 
22. W wyrazie brak: 
A) jest więcej sylab niż w wyrazie rur    B) jest jedna spółgłoska    C) nie ma głosek dźwięcznych     D) są trzy spółgłoski 
 
23. Wyrazy przemysł i hotel: 
A) w mianowniku i bierniku liczby pojedynczej mają taką samą końcówkę B) są zapożyczeniami 
C) odmieniają się dokładnie tak jak pies     D) mają różne ilości samogłosek 
 
24. W wypowiedzeniu Zaczęli działać aktywni higieniści podkreślony wyraz oznacza: 
A) natarczywi   B) pasywni  C) dynamiczni  D) przesadzający 
 
25. W wypowiedzeniu Łazienki przestały być luksusem:  
A) podmiot nie jest rzeczownikiem    B) podmiot ma rodzaj nijaki 
C) nie ma podmiotu     D) podmiot nie jest rzeczownikiem w mianowniku 
 
26. W sformułowaniu zaraza na klamce: 
A) występuje przyimek     B) wszystkie wyrazy należą do odmiennych części mowy 
C) tylko jeden rzeczownik jest rodzaju żeńskiego  D) jeden z rzeczowników nie ma formy liczby mnogiej 
 
27. Z kontekstu wypowiedzi można wywnioskować, że wyraz asymilacja oznacza: 
A) utrudnienie   B) kąpiel  C) zespolenie  D) odróżnienie 
 
28. W ostatnim zdaniu tekstu nie ma: 
A) zaimka   B) przyimka  C) partykuły  D) skrótu  
 
29. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 
A) przestały   B) środków  C) być   D) na 
 
30. Tyle samo sylab, co w wyrazie technicznych znajduje się w słowie: 
A) amerykańskim  B) starej  C) sypialni  D) zawdzięczają 
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