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Na starcie otrzymujesz od nas 104 punkty – 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 fragment tekstu: 

A) jest napisany prozą          B) to fragment powieści         C) jest tekstem kroniki         D) należy do literatury pięknej 

 

2. Przywołany tekst charakteryzuje się: 

A) poetyckością  B) nastrojowością   C) tajemniczością  D) rzeczowością 

 

3. Przedstawiony tekst porusza problematykę związaną z: 

A) kulturą   B) historią   C) polityką   D) etyką 

 

4. O wydarzeniach przedstawionych w przywołanym tekście możemy powiedzieć, że: 

A) miały miejsce w rzeczywistości    B) miały dość burzliwy przebieg 

C) ukształtowały stosunki dwóch państw   D) są częściowo fikcją 

 

5. W powyższym tekście piszący: 

A) przywołuje opinie innych pisarzy    B) wypowiada się z perspektywy historyka 

C) przedstawia własną wersję przebiegu wydarzeń  D) jest ekspertem w omawianej kwestii 

 

6. W swojej wypowiedzi piszący: 

A) wyłącznie sam ocenia fakty     B) stara się przedstawić oceny uczestników wydarzeń 

C) nie przedstawia żadnych ocen    D) koncentruje się wyłącznie na ocenach 

 

7. Piszący: 

A) przedstawia opinie dwóch stron uczestniczących w wydarzeniach  B) zauważa rozbieżności w ocenie wydarzeń 

C) przywołuje opinie przeciwników unii    D) zwraca uwagę na wielką rangę wydarzenia 

 

8. W opinii piszącego: 

A) obrady były już tylko formalnością    B) obrady były trudne 

C) obrady na zamku lubelskim miały przebieg inny od wcześniejszych posiedzeń  

D) w lipcu posłowie i senatorowie polscy i litewscy obradowali wspólnie 

 

9. Podkreślony wyraz w zdaniu Obrady trwały już od pół roku: 

A) sugeruje, że obrady trwały długo    B) wskazuje na trudny charakter obrad 

C) wskazuje na szybkość w podejmowaniu decyzji  D) wskazuje na krótki czas obrad 

 

10. Z wypowiedzi autora wynika, że litewskie elity polityczne: 

A) nie do końca były zadowolone z kształtu unii  B) jawnie buntowały się przeciwko unii 

C) były nastawione entuzjastycznie do unii   D) traktowały unię jako wyrzeczenie się niepodległości 
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11. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu (...)elity(...) nie stroniły od pokątnie wylewanych żali oznacza,że krytyczne 

opinie były wyrażane: 

A) za plecami Polaków  B) prosto w oczy C) głośno i bezpardonowo  D) rzeczowo 
 

12. Piszący przywołuje opinię Macieja Sawickiego w celu: 

A) udowodnienia swojej opinii o krytycznym stosunku Litwinów do unii 

B) przedstawienia oceny unii z perspektywy elit litewskich 

C) urozmaicenia swojego wywodu   D) pokazania korzyści Litwy z unii 
 

13. O tym, że wielu posłów i senatorów nie mogło powstrzymać się od łez, dowiadujemy się od: 

A) autora, którego nazwiska nie znamy  B) Galla Anonima 

C) kogoś kto żył po omawianych wydarzeniach D) bezpośredniego świadka wydarzeń  
 

14. Stwierdzenie elity litewskie milcząco aprobowały akt unii oznacza, że Litwini: 

A) przedkładali interes Polski nad racje litewskie  B) traktowali unię jako zło konieczne 

C) wiedzieli, że unia jest zwycięstwem ich sprawy  D) widzieli jednak potrzebę zawarcia unii 
 

15. W przedstawionym tekście piszący: 

A) nie przedstawia skutków unii    B) nie omawia dokładnie przebiegu obrad 

C) umieszcza omawiane wydarzenia w czasie   D) cytuje opinie uczestników 
 

16. Podkreślony wyraz w sformułowaniu podniosły dziejowy charakter wydarzeń: 

A) można zrozumieć jako uroczysty    B) jest przymiotnikiem 

C) to przysłówek      D) należy do nieodmiennej części mowy 
 

17. Wyraz wydarzeń: 

A) jest rzeczownikiem w formie liczby mnogiej  B) nie jest rzeczownikiem 

C) ma formę dopełniacza     D) ma formę celownika  
 

18. Wyraz charakter: 

A) ma tyle samo liter co głosek    B) nie ma formy liczby mnogiej 

C) ma cztery sylaby      D) ma pięć spółgłosek 
 

19.W zdaniu Obrady trwały już od pół roku: 

A) występuje okolicznik B) podmiotem jest rzeczownik       C) jest przydawka D) są wyrazy jednosylabowe 
 

20. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Autor nie omieszkał odnotować:  

A) jest czasownikiem  B) pełni funkcję orzeczenia   C) oznacza zapomniał      D) ma formę czasu przeszłego 
 

21. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) gwałtownych  B) polityków   C) wylewanych   D) publicznych 
 

22. Wyraz anonimowy (autor): 

A) jest przymiotnikiem      B) oznacza nieznany 

C) odmienia się przez przypadki    D) ma więcej niż cztery sylaby 
 

23. W wyrazie kanclerz: 

A) jest tyle samo samogłosek co w wyrazie pisarz  B) mamy dwie sylaby 

C) jest tyle samo liter co głosek    D) jest pięć spółgłosek  
 

24. W zdaniu Posłowie zaprzysięgali tekst aktu unii: 

A) występują cztery rzeczowniki    B) są dwa rzeczowniki w mianowniku 

C) nie ma rzeczownika w dopełniaczu    D) występuje przydawka 
 

25. Przymiotnikiem jest wyraz: 

A) wszyscy   B) obecni   C) wreszcie   D) gwałtownych 
 

26. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Uczestniczyli w nim posłowie: 

A) pełni funkcję dopełnienia     B) zawiera wyraz nieodmienny 

C) składa się z dwóch wyrazów nieodmiennych   D) to wyrażenie przyimkowe  



TEKST DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

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

1 lipca 1569 r. w Lublinie na zamku, który dziś wygląda zupełnie inaczej niż wówczas, kończył obrady 
sejm. Uczestniczyli w nim, inaczej niż dotychczas, bo od pewnego momentu wspólnie, posłowie i senatorowie 
polscy i litewscy. Obrady trwały już od pół roku i przeszły kilka gwałtownych zwrotów akcji. Teraz wreszcie 
przyszedł ich finał. Wobec króla senatorowie i posłowie koronni i litewscy zaprzysięgali tekst uzgodnionego 
wcześniej aktu unii. Przysięgali kolejno, wedle starszeństwa urzędów i godności, aż do godz. 20. 

Podniosły i dziejowy charakter wydarzenia odczuwali wszyscy obecni. Anonimowy autor diariusza 
sejmowego nie omieszkał odnotować, że wielu nawykłych przecież do wystąpień publicznych polityków nie było 
w stanie powstrzymać się od łez (…). 

Mniej entuzjazmu można odnaleźć w postawach Litwinów. Zwłszcza tamtejsze elity, choć milcząco 
aprobowały akt unii, nie stroniły od pokątnie wylewanych żali. Możni litewscy mówili o „poniewolonej unii”, a 
pisarz litewski Maciej Sawicki tak relacjonował wydarzenie kanclerzowi wielkiemu litewskiemu Mikołajowi 
Radziwiłłowi Rudemu: „ Czegośmy nie chcieli oczyma widzieć i słyszeć, tegośmy się doczekali i co 
prorokowano od lat sta i osiemdziesiąt, to się wszystko wypełniło z radością i triumfem drugich byśmy już in toto 
[w całości] pogrzebali… matkę swą miłą, po której śmierci sława i ozdoba jej wyniszczeć musi”. 
 


