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Czas trwania konkursu: 45 min. 
Witamy Cię. 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. Zapraszamy do konkursu 

OMNIBUS (5.03.2008).  Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Sławomir Leśniewski Cesarz w szoku (fragment) Polityka nr 6 z 10.II.2007 
 

Pierwszym poważnym sprawdzianem dla stworzonej przez Napoleona Bonaparte Wielkiej Armii (siedem korpusów, każdy 

po trzy dywizje, kawaleria i gwardia wraz ze służbami pomocniczymi, łącznie ok.150 tys. ludzi) stała się kampania austriacka 1805r. 

Zakończona bitwą pod Austerlitz 2 grudnia 1805 r., ukazała niezwykłą sprawność bojową poszczególnych jednostek, ale nie dała 

Francji i jej cesarzowi wymarzonego dłuższego pokoju i pełnej dominacji nad Europą. 

Berlin, który nie zdążył wystąpić zbrojnie po stronie III koalicji antyfrancuskiej, postanowił samodzielnie spróbować 

szczęścia kilka miesięcy później. Wywodzący się z fryderycjańskiej szkoły wojennej generałowie pruscy z lekceważeniem 

wypowiadali się o francuskiej zbieraninie i jej wodzu, widząc w nim parweniusza i uzurpatora, którego należy nauczyć moresu. Dla 

Rosjan dzielona z Austriakami porażka pod Austerlitz stanowiła zbyt gorzką do przełknięcia pigułkę. Jeszcze bardziej upokarzająca 

okazała się napoleońska propaganda kpiąca z cara i godząca w honor jego armii. Ostatecznie doprowadziła do tego, że Aleksander I 

stał się śmiertelnym wrogiem cesarza Francuzów. 

 

Pytania za 3 punkty 
1. Tekst powyższy ma charakter: 

A) dialogu z czytelnikiem   B) artystyczny      C) popularnonaukowy   D) humorystyczny 
 
2. O autorze powyższego tekstu możemy powiedzieć, że jest on: 

A) wrogiem Napoleona       B) znawcą historii XIX-wiecznej Europy  

C) człowiekiem zajmującym się historią ubiegłego stulecia   D) politykiem 
 
3. Adresatem tego tekstu są: 

A) dzieci        B) ludzie interesujący się historią   

C) miłośnicy średniowiecza      D) naukowcy 
 
4. Celem powyższego tekstu jest: 

A) charakterystyka sytuacji politycznej w Europie po kampanii austriackiej Napoleona 

B) przedstawienie historii Wielkiej Armii     C) przedstawienie historii wojny austriacko-rosyjskiej 

D) charakterystyka sytuacji politycznej w XVIII-wiecznej Europie 
 
5. Wypowiedź autora powyższego artykułu charakteryzuje się: 

A) oceniającym tonem wypowiedzi B) wielowątkowością C) rzeczowością    D) rozwlekłością 
 
6. Styl powyższego tekstu charakteryzuje się: 

A) potocznością      B) tonem wybitnie gawędziarskim  

C) dużą ilością środków artystycznych   D) znikomą ilością słownictwa potocznego 
 
7. W tekście powyższym mowa jest: 

A) wyłącznie o postaciach historycznych   B) o postaciach historycznych i fikcyjnych  

C) bohaterach mitycznych    D) tylko o postaciach fikcyjnych 
 
8. W tekście powyższym autor: 

A) polemizuje z innymi twórcami    B) nie powołuje się na konkretne źródła historyczne 

C) przywołuje opinie innych naukowców  D) cytuje dzieła innych historyków 
 
9. Powyższy fragment artykułu: 

A) pisany jest prozą   B) jest podzielony na wersy   C) ma charakter poetycki 

D) stanowi odpowiedź na postanowione wcześniej pytanie (niewyrażone w samym tekście)  
 
10. W swoim tekście autor unika: 

A) określeń potocznych    B) fikcji  

C) umieszczania wydarzeń w czasie   D) podawania danych liczbowych 
 
Pytania za 4 punkty 
11. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że: 

A) Napoleon obawiał się konfliktu z Rosją   B) Napoleon w sojuszu z Austrią pokonał Rosjan pod Austerlitz 

C) Austerlitz na pewno leży w Austrii  D) Francuzi zwyciężyli pod Austerlitz 
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12. Kampania austriacka była (zgodnie z powyższym tekstem): 

A) końcem kariery Napoleona     B) początkiem drogi Napoleona w walce o hegemonię w Europie  

C) potwierdzeniem dominacji Francji w Europie   D) ostateczną klęską Austrii 
 
13. Z powyższego artykułu można się dowiedzieć, że pod Austerlitz z Francuzami walczyli: 

A) tylko Rosjanie   B) Austriacy i Rosjanie   C) Prusacy  D) tylko Austriacy 

 

14. Car Aleksander I stał się wrogiem Francji, ponieważ: 

A) w 1805r. Francja zaatakowała Rosję       B) uważał Napoleona za parweniusza 

C) przegrał bitwę pod Austerlitz i był ośmieszany przez francuską propagandę   D) chciał podbić Francję  
 
15. Z tekstu powyższego możemy dowiedzieć się, że pruscy generałowie: 

A) podziwiali cesarza Francuzów     B) lekceważyli Napoleona  

C) darzyli małego kaprala szacunkiem    D) obawiali się Napoleona 
 
16. Bitwa pod Austerlitz była w opinii autora tekstu: 

A) największą bitwą w dziejach wojskowości  B) mało znaczącą potyczką  C) starciem nierozstrzygniętym 

D) bitwą, dzięki, której Napoleon ostatecznie zapanował nad Europą  
 
17. O sile armii Napoleona zgodnie z powyższym tekstem decydowała: 

A) rutyna B) słabość przeciwników   C) liczebność i znakomita organizacja  D) sprzyjająca fortuna 
 
18. Z powyższego fragmentu tekstu nie dowiemy się: 

A) jaka była liczebność wojsk koalicji antynapoleońskiej B) co było wielkim błędem pruskich generałów  

C) kiedy i gdzie rozegrała się decydująca bitwa   D) kto dowodził Wielką Armią 
 
19. Z powyższego fragmentu tekstu można wywnioskować, że: 

A) Napoleon dążył do pokoju z Rosją   B) sojusz Francji z Rosją był nieunikniony  

C) Napoleon jednoczył przeciw sobie najważniejszych władców europejskich  

D) Prusacy byli najważniejszym ogniwem III koalicji antyfrancuskiej 
 
20. Autor powyższego tekstu nie wyjaśnia dokładniej, dlaczego: 

A) car rosyjski unikał konfrontacji z Napoleonem     B) Francja zapewniła sobie trwały pokój 

C) zwycięstwo w kampanii austriackiej nie zapewniło Francji dominacji w Europie   D) Prusacy bali się Napoleona 
 
Pytania za 5 punktów 
21. Użyte w tekście słowo uzurpator jako określenie Napoleona oznaczało, że: 

A) jest człowiekiem niezrównoważonym     B) jest żądnym krwi najeźdźcą 

C) działa tylko dla własnej sławy     D) bezprawnie sprawuje władzę 
 
22. Pruscy generałowie, nazywając cesarza Francuzów parweniuszem, stwierdzali, że: 

A) jest on awanturnikiem    B) jest biedakiem    C) niczego nie umie 

D) jest człowiekiem, który dopiero co dorobił się majątku i obnosi się z tym (inaczej nuworyszem) 
 
23. Użyte w tekście określenie nauczyć moresu oznacza: 

A) ośmieszyć kogoś B) łagodnie kogoś napomnieć C) wymusić na kimś szacunek D) przestraszyć kogoś 
 
24. Stałym związkiem frazeologicznym jest sformułowanie: 

A) o francuskiej zbieraninie    B) zbyt gorzką do przełknięcia pigułką  

C) propagandą kpiącą z cara   D) z lekceważeniem wypowiadali się 

 

25. Wyraz zbieranina jest: 

A) czasownikiem     B) nieodmienną częścią mowy   

C) ujemnie zabarwiony emocjonalnie  D) neutralny pod względem emocjonalnym 

 

26. Przysłówkiem jest wyraz: 

A) ostatecznie   B) antyfrancuskiej   C) dłuższego   D) sprawność 

 

27. W zdaniu Dla Rosjan dzielona z Austriakami porażka pod Austerlitz stanowiła zbyt gorzką do przełknięcia pigułkę: 

A) pojawia się podmiot domyślny     B) podmiotem jest wyraz porażka  

C) nie ma podmiotu     D) występują dwa orzeczenia 

 

28. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu można znaleźć: 

A) kilka przydawek (więcej niż dwie)    B) tylko jedna przydawkę  

C) przydawkę wyrażoną nieodmienną częścią mowy  D) jedynie dwie przydawki 

 

29. Przyimkiem jest: 

A) nie    B) do     C) się    D) ale 

 

30. Ostatnie zdanie powyższego tekstu: 

A) jest równoważnikiem zdania    B) jest złożone współrzędnie  

C) to zdanie pojedyncze    D) jest zdaniem złożonym 
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