
 

 

 

2013 
XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

27 marca 2013 klasa III gimnazjum, test trwa 45 minut 
Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany.  

Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 112 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci 
jeszcze 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 itp.. 

O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl.Dołącz do społeczności Łowców 
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego OMNIBUS 2013!         Komitet Organizacyjny Konkursu  
Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem! 

Sławomir Leśniewski  Piekielni jeźdźcy Polityka nr 14(2599), 7 kwietnia 2007 (fragment) 
 Kampania 1814 r. wykazała wielki geniusz taktyczny Napoleona, ale nie odwróciła porażki. Armie aliantów zalały 
Francję i na początku kwietnia cesarz Francuzów został zmuszony do bezwarunkowej abdykacji. Pułk Nadwiślański 
uczestniczył w kilku bitwach i tragicznej kapitulacji Soissons, spowodowanej nieudolnym dowództwem generała 
Moreau. Zdaniem wielu historyków utrzymanie twierdzy mogło przyczynić się do zniszczenia armii pruskiej i odwrócenia 
losów wojny. Podczas ostatniej dużej batalii-pod Arcis-sur-Aube- 20 marca 1814 r. Napoleon znalazł się w bezpośrednim  
niebezpieczeństwie. „Cesarza otoczyły fale jeźdźców francuskich i wrogich, z sobą pomieszanych. Wziął szpadę w rękę , 
otwarł sobie drogę i schronił się w czworoboku batalionu Nadwiślańskiego. Niezachwiane bagnety Polaków wstrzymały 
huzarów i kozaków, ogień ich szeregów zmusił tamtych do cofnięcia się. Gdy tylko teren stał się wolny, cesarz opuścił 
czworobok”. Autor tych po trosze pompatycznych, ale pięknie dla polskiego ucha brzmiących słów, francuski historyk 
Henry Houssaye pomylił się pisząc o batalionie; w istocie chodziło o cały pułk, który ze względu na wcześniejsze straty 
skurczył się do rozmiarów batalionu. 
1. Powyższy tekst: 
A) Ma jeden temat     B) Charakteryzuje się wielowątkowością 
C) Poświęcony jest problematyce historycznej  D) Należy do beletrystyki 
 
2. O wydarzeniach piszący opowiada z punktu widzenia: 
A) Obiektywnego badacza B) Uczestnika wydarzeń  C) Historyka D) Powieściopisarza 
 
3. W swoim wywodzie piszący: 
A) Opiera się wyłącznie na własnych opiniach  B) Wygłasza opinie i sądy nie do końca potwierdzone 
C) Odwołuje się do opinii innych osób   D) Przywołuje sądy osób będących z pewnością świadkami wydarzeń 
 
4. Autor w przywołanym powyżej tekście: 
A) Wygłasza oceny B) Cytuje C) Przywołuje opinie bez cytowania D) Wprowadza dialog 
 
5. Powyższy wywód charakteryzuje się: 
A) Emocjonalnością B) Rzeczowością C) Tajemniczością D) Bezstronnością 
 
6. W stylu wypowiedzi daje się często zauważyć: 
A) Formy potoczne     B) Wyrazy nacechowane emocjonalnie 
C) Rozbudowane metafory    D) Terminologię historyczną i militarną 
 
7. Wiarygodność wywodu ma wzmocnić: 
A) Umiejscawianie wydarzeń w czasie  B) Wymienianie miejsc bitew 
C) Wprowadzanie elementów fikcji literackiej D) Wprowadzenie do tekstu narratora 3-osobowego obserwatora 
 
8. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że: 
A) Napoleon toczył wojnę z Francją   B) Nieudolność Napoleona była główną przyczyną klęski 
C) Napoleon był wielkim wodzem   D) Napoleon nosił tytuł cesarza Francji 
 
9. Prawdziwym stwierdzeniem z powyższego tekstu jest opinia, że: 
A) Polscy żołnierze w walkach u boku Napoleona ponosili ciężkie straty B) Batalion jest liczniejszy od pułku 
C) Polscy żołnierze zawsze zwyciężali D) Waleczność polskich żołnierzy uratowała cesarza Francuzów 
 
10. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować: 
A) W którym roku abdykował Napoleon    B) Dlaczego podła twierdza w Soissons 
C) Jakie mogły być niektóre z przyczyn abdykacji Napoleona D) Jaki był rozmiar strat polskich oddziałów 
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11. Pierwsze zdanie powyższego tekstu: 
A) Wyraża myśl rozwijaną w powyższym fragmencie  B) Informuje o końcu kampanii Napoleońskiej 
C) Zawiera negatywną ocenę Napoleona   D) Nie zawiera oceny 
 
12. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu: 
A) Mamy do czynienia z podsumowaniem rozważań   B) Pojawia się zwrot do czytelnika 
C) Podane zostaje wyjaśnienie na czym polegała pomyłka Houssaya  D) Piszący koryguje opinię innego autora 
 
13. Henry Houssaye, o którym mowa w powyższym tekście: 
A) Był uczestnikiem bitwy pod Arcis-sur-Aube   B) To naukowiec 
C) Z uznaniem wypowiada się o polskich żołnierzach  D) Krytykuje Napoleona 
 
14. Z powyższego tekstu wynika, że: 
A) Kapitulacja twierdzy Soissons mogła uratować losy kampanii  B) Napoleon poległ w bitwie pod Arcis-sur-Aube 
C) Cesarz Francuzów wykazał się osobistą odwagą   D) W bitwie pod Arcis-sur-Aube wojska francuskie walczyły z Prusakami 
 
15. Bitwa pod Arcis-sur-Aube została rozegrana: 
A) Po abdykacji Napoleona     B) Przed kapitulacją twierdzy Soissons 
C) Przed abdykacją Napoleona    D) Pod koniec kampanii 1814 roku  
 
16. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 
A) Występują przymiotniki B) Są dwa orzeczenia C) Nie ma czasownika D) Występuje spójnik 
 
17. Wyraz porażki: 
A) Nie ma formy liczby pojedynczej   B) Występuje (w tej wypowiedzi) w formie liczby mnogiej 
C) Jest czasownikiem     D) W powyższym tekście ma formę dopełniacza 
 
18. Sformułowanie armie aliantów składa się: 
A) Z dwóch wyrazów będących tą samą częścią mowy  B) Z dwóch rzeczowników 
C) To dwa rzeczowniki w tym samym przypadku  D) To rzeczownik z inną częścią mowy 
 
19. Metaforyczny charakter ma sformułowanie: 
A) Wziął szpadę w rękę  B) Fale jeźdźców C) Chodziło o cały pułk  D) Wielki geniusz taktyczny 
 
20. W wypowiedzeniu Został zmuszony: 
A) Nie ma orzeczenia     B) Nie ma podmiotu 
C) Występuje wyłącznie podmiot i orzeczenie  D) Przynajmniej jeden z wyrazów jest czasownikiem 
 
21. Podkreślony w sformułowaniu pompatyczne słowa wyraz w na podstawie powyższej wypowiedzi można zrozumieć: 
A) Obraźliwe  B) Mówiące nieprawdę  C) Przesadnie uroczyste  D) Górnolotne 
 
22. Wyrazem, w którym akcent pada na przedostatnią sylabę jest forma: 
A) Niezachwiane B) Fale    C) Dużej   D) Odwrócenia 
 
23. Rzeczownikiem jest wyraz: 
A) Czworobok  B) Niebezpieczeństwie  C) Szeregów   D) Podpisania 
 
24. Tyle samo samogłosek co spółgłosek jest w wyrazie: 
A) Ale   B) Ich    C) Wykazała   D) Porażki 
 
25. Wypowiedzenie Wziął szpadę w rękę i schronił się w czworoboku batalionu: 
A) Jest zdaniem pojedynczym B) Nie jest zdaniem C) Jest zdaniem złożonym D) Jest zdaniem złożonym współrzędnie 
 
26. W powyższym zdaniu (z pyt. 25.): 
A) Występuje jeden wyraz jednosylabowy   B) Pojawiają się wyrazy czterosylabowe 
C) Wszystkie wyrazy są akcentowane na przedostatnią sylabę D) Można znaleźć spójnik i przyimek 
 
27. Wyraz nieudolnym jest: 
A) Przysłówkiem B) Nieodmienną częścią mowy  C) Przymiotnikiem w mianowniku D) Przymiotnikiem 
 
28. Wyrazy wielki geniusz : 
A) Są w tym samym przypadku    B) (w powyższym tekście) obydwa mają formę celownika 
C) W formie biernika mają takie same końcówki D) To przymiotniki 
PARTNERZY                                 PATRONI  

 

 

 

 

 

© Copyright by ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ, Wilczyn 2013, www.jersz.pl 


