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Na starcie otrzymujesz od nas 112 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz dodatkowo 

1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, 

B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy 

naukowych. Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj 

wszelkie nieprawidłowości. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. 

Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.                    Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus! 
 

 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do dołączonego tekstu! 

1. Zaproponowany tekst: 

A) napisany jest prozą  B) jest poematem C) jest podzielony na wersy D) należy do literatury pięknej 

 

2. Przywołany tekst porusza temat związany z: 

A) historią   B) historią współczesną  C) polityką  D) historią nowożytną 

 

3. Powyższy tekst można zakwalifikować do: 

A) dramatu   B) liryki   C) nowelistyki  D) literatury popularnonaukowej 

 

4. Zaproponowany tekst można nazwać: 

A) artykułem   B) wywodem  C) reportażem  D) kroniką 

 

5. Problem poruszany w przywołanym tekście można określić jako: 

A) dziś już nieaktualny     B) związany dziejami Polski od XVI w. do czasów zaborów 

C) związany z historia Polski średniowiecznej  D) aktualny tylko w XV w. 

 

6. Piszącego można nazwać: 

A) historykiem   B) ekspertem   C) publicystą   D) autorem 

 

7. W powyższym tekście nie ma: 

A) narratora   B) rozbudowanych opisów C) fikcji  D) cytatów 

 

8. Wydarzenia, o których mowa: 

A) dotyczą stosunków dwóch państw   B) dotyczą wyłącznie osób władców państw 

C) miały spokojny przebieg    D) miały miejsce w XVI w. 

 

9. Używając zwrotu na potrzeby tekstu publicystycznego piszący zdaje sobie sprawę: 

A) z faktu, że nie będzie posługiwał się wyłącznie stylem naukowym 

B) z tego, że może pozwolić sobie na pewne uproszczenia 

C) czytelnik musi sam wyciągać wnioski   D) j ego odbiorca również jest znawcą tematu 

 

10. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że wyrazy symultana, symultaniczny: 

A) związane są np. z terminologią szachową  B) oznaczają, że wydarzenia rozgrywają się w jednym czasie 

C) to terminy z języka polityki    D) oznaczają wydarzenie dziejące się w tym samym miejscu 

 

11. Porównanie sejmu lubelskiego do partii szachów: 

A) ma urozmaicić styl tekstu  B) ma uzmysłowić czytelnikowi stopień komplikacji opisywanego  procesu 

C) ma uczynić wywód bardziej naukowym D) ma pomóc czytelnikowi zrozumieć przebieg wydarzeń 

 

12. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że: 

A) obie strony tak samo chciały zawrzeć unię  B) obrady polsko – litewskie miały burzliwy przebieg 

C) Litwini byli twardymi negocjatorami   D) to Litwinom bardziej zależało na unii 
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13. Prawdą jest, że: 

A) król pozwolił w pewnych sytuacjach Litwinom opuścić obrady  

B) Litwinów nie zadowalały nawet propozycje o charakterze ugodowym 

C) król swoimi decyzjami zmusił Litwinów do zawarcia unii 

D) król miał problemy z ustabilizowaniem sytuacji 

 

14. Użyty w wypowiedzeniu polemiki nie przyniosły rezultatu podkreślony wyraz: 

A) oznacza dyskusje     B) można zastąpić wyrazem ugoda 
C) znaczy to samo co wyraz obrady   D) oznacza spór, w którym nikt nie może wygrać 

 

15. Ostatnie zdanie w powyższym tekście: 

A) zapowiada ciąg dalszy wywodu   B) wprowadza nowy wątek 

C) nie przystaje stylem do całości wywodu  D) podsumowuje wywód 

 

16. Przyczyną zmiany stanowiska strony litewskiej: 

A) było pozbawienie możliwości przeciwstawienia się nieprzyjacielowi  B) były decyzje króla 

C) były ustępstwa strony polskiej   D) było uzyskanie przewagi państwa polskiego nad Litwą  

 

17. Wypowiedzenie sejm można nazwać partią szachów: 

A) jest zdaniem      B) jest zdaniem pojedynczym  

C) zawiera rzeczownik w dopełniaczu   D) zawiera dwa czasowniki 

 

18. W wypowiedzeniu z poprzedniego polecenia: 

A) podmiotem jest wyraz sejm  B) nie ma podmiotu C) są dwa orzeczenia D) występuje dopełnienie 

 

19. W wypowiedzeniu Zaproponowane projekty, choć były wśród nich kompromisowe, nie zadowoliły Litwinów: 

A) mamy jedno orzeczenie B) nie ma podmiotu C) jest wtrącenie D) są dwa zdania składowe 

 

20. Związek wyrazów partią symultaniczną: 

A) tworzą wyrazy w tym samym przypadku  B) tworzy rzeczownik i przymiotnik 

C) tworzy rzeczownik przymiotnik w mianowniku D) nie zawiera rzeczownika 

 

21. Wyraz obcego pochodzenia znajduje się w sformułowaniu: 

A) potencjał militarny  B) polemiki nie przyniosły rezultatu  C) partia symultaniczna            D) zwolennicy unii  

 

22. Ubezdźwięcznienie zachodzi w wyrazie: 

A) zaproponowali  B) przyszłej  C) szybko  D) sejmy 

 

23. Więcej liter niż głosek znajduje się w wyrazie: 

A) zwołał   B) koronny  C) początkowo  D) zwłaszcza 

 

24. W wyrazie senatorowie:  

A) jest pięć samogłosek  B) jest pięć sylab  C) jest sześć spółgłosek         D) jest tyle samo sylab co spółgłosek  

 

25. Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) takie    B) oto   C) trudem  D) miasto 

 

26. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz: 

A) sprowadzono  B) wyjechać  C) wolność  D) swoboda 

 

27. W wypowiedzeniu Król zagwarantował, że Litwini będą mogli swobodnie wyjechać: 

A) są trzy orzeczenia     B) zachodzi związek podrzędno- nadrzędny 

C) występuje zdanie dopełnieniowe   D) zdaniem głównym jest pierwsze 

 

28. W wypowiedzeniu z poprzedniego polecenia jest: 

A) spójnik B) dwa rzeczowniki w mianowniku C) jeden rzeczownik D) cztery czasowniki  

 

 



TEKST DLA KLASY 3 GIMNAZJUM 
 

Radosław Lolo Przysięga we łzach radości i smutku, Polityka nr 29(2714), 18 lipca 2009 fragment  
 

Na potrzeby tekstu publicystycznego sejm lubelski można chyba porównać do szachów, i to w wydaniu 
sportowym. Były one więc początkowo partią symultaniczną. Zygmunt August zwołał bowiem sejm koronny 
do Lublina, a litewski do położonego tuż przy granicy Wohynia (Wołynia). Po oddzielnych obradach 
senatorowie i posłowie litewscy w styczniu 1569 r. przybyli na wspólne obrady do Lublina. Wcześniej jednak 
król zagwarantował, że w wypadku, gdyby doszło do naruszenia praw i wolności Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Litwini będą mogli swobodnie wyjechać. Formalnie oba sejmy obradowały w Lublinie oddzielnie 
i porozumiewały się przez deputacje. Faktycznie jednak symultanę sprowadzono do gry na jednej już tylko 
szachownicy, na której zwolennicy unii szybko osiągnęli przewagę. 

Zaproponowane projekty zasad przyszłej unii, choć były też wśród nich i kompromisowe, nie 
zadowalały Litwinów.(…) Ponieważ polemiki nie przynosiły rezultatu, Litwini skorzystali z wcześniej 
wspomnianego przywileju i 1 marca większość z nich opuściła miasto. Wówczas król (…) ogłosił włączenie do 
Korony najpierw Podlasia, potem Wołynia i wreszcie województw kijowskiego i bracławskiego. (…) 

Takie postawienie sprawy można więc porównać do ruchu dającego szacha z możliwością mata w kilku 
posunięciach. (…) Oto bowiem Litwa traciła niemal połowę swego terytorium i stawała się mniejsza od 
Korony. Traciła jednocześnie znaczną część swego potencjału militarnego, który dotychczas i tak z trudem 
przeciwstawiała Moskwie. Zdając sobie sprawę z nieuchronności kolejnych wydarzeń, delegacja litewska 
wróciła na sejm i obrady dokończono. Mimo wszystko można rzec, że partia szachów zakończyła się remisem 
lub - w tym wypadku - że nikt nie przegrał. 
 
 


