
 

 

 

2013 
XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

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

Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 108 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) 
Wyprawa rosyjska stała się grobem dla Wielkiej Armii Napoleona i kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Wspaniale 

prezentująca się Legia, maszerująca u boku Młodej Gwardii marszałka Mortiera, jeszcze 27 listopada, podczas przeprawy 
przez Berezynę, wzbudzała podziw doskonałą postawą żołnierzy, dyscypliną i stanem uzbrojenia. Jak napisał jeden z 
obserwatorów, było to „piękne wojsko, dobrze wyekwipowane, czyniące wrażenie siły i nieużyte”. 

Po upływie kilku następnych dni obraz ten stał się tylko wspomnieniem. Śnieg i trzaskający mróz na przemian z 
odwilżą, wyniszczające marsze i nieustające pogotowie bojowe zrobiły swoje. W miarę narastania strat upadał duch 
bojowy. Reszty dokonał nieprzyjaciel. W krwawym starciu pod Stachowem Legia została niemal całkowicie unicestwiona. 
Zginął wówczas pułkownik Kąsinowski, prawdopodobnie zabity przez pomyłkę przez francuskich huzarów. Z kilkuset 
ludzi zdolnych do dalszego boju stworzono niewielkie oddziały dla eskortowania sztandarów pułkowych. W styczniu 
1813 r. w Poznaniu stanęło niepełne 300 oficerów i żołnierzy, którzy mieli stanowić kadrę dla odtwarzającej się Legii. 
Ostatecznie, wobec braku czasu i ludzi, ambitny plan jej odbudowania w poprzednim kształcie nie doczekał się realizacji. 
 
1. W powyższym tekście autor: 
A) Podaje fakty historyczne    B) Przedstawia własną wersję wydarzeń 
C) Snuje przypuszczenia     D) Zachowuje obiektywizm w prezentowaniu wydarzeń 
 
2. Przedstawiony fragment wywodu charakteryzuje się: 
A) Emocjonalnością B) Rzeczowością C) Wielowątkowością  D) Koncentracją na jednym temacie 
 
3. W swoim tekście piszący: 
A) Cytuje wypowiedzi innego autora   B) Zwraca się do czytelnika 
C) Wprowadza elementy fikcji literackiej  D) Podaje dane liczbowe 
 
4. Omawiane przez siebie wydarzenia piszący: 
A) Przedstawia z punktu widzenia ich uczestnika B) Przedstawia z punktu widzenia historyka 
C) Ubarwia      D) Krytykuje 
 
5. W wywodzie możemy spotkać: 
A) Oceny  B) Przenośnię   C) Bohatera lirycznego  D) Nazwę rzeki 
 
6. Styl swojej wypowiedzi piszący ożywia: 
A) Wprowadzając elementy stylu potocznego  B) Stosując terminologię naukową 
C) Przeplatając wątki     D) Grupując wyrazy nacechowane emocjonalnie 
 
7. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że: 
A) Polska Legia robiła wrażenie na Francuzach  B) Polskie oddziały podzieliły los Wielkiej Armii Napoleona 
C) Klimat przyczynił się do klęski Napoleona w Rosji  D) Polskiej Legii nie udało się już odtworzyć 
 
8. W powyższym fragmencie piszący koncentruje się przede wszystkim na: 
A) Analizie przyczyn klęski Napoleona   B) Historii unicestwienia polskich oddziałów 
C) Dziejach wyprawy Napoleona na Rosję  D) Ukazywaniu zmarnowanej historycznej szansy 
 
9. Opis oddziałów polskich przed przeprawą przez Berezynę i po niej stanowi przykład: 
A) Porównania  B) Kontrastu  C) Kontynuacji   D) Nawiązania 
 
10. Zakończenie powyższego fragmentu: 
A) Wyjaśnia wydarzenia przyszłe    B) Ma charakter podsumowujący 
C) Wskazuje na przyczyny takiego a nie innego stanu rzeczy D) Jest stwierdzeniem faktu nie zaś oceną 
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11. Przedstawione wypadki można nazwać: 
A) Tragicznymi  B) Drastycznymi  C) Dramatycznymi  D) Autentycznymi 
 
12. Powyższy fragment tekstu można zaliczyć do: 
A) Literatury popularnonaukowej   B) Beletrystyki   
C) Literatury przygodowej    D) Literatury moralistycznej 
 
13. Autor powyższego tekstu: 
A) Prezentuje nowe, nieznane dotąd fakty   B) Polemizuje z innymi badaczami 
C) Przedstawia dane i fakty znane innym historykom  D) Wygłasza sądy budzące kontrowersje 
 
14. Pierwsze zdanie powyższego tekstu: 
A) Wyraża myśl rozwijaną w toku wywodu B) Wyraźnie nawiązuje do jakiegoś wcześniejszego stwierdzenia 
C) Ma charakter tezy    D) Utrzymane jest konsekwentnie w stylu naukowym 
 
15. Opis żołnierzy Legii umieszczony w kolejnych zdaniach: 
A) Jest argumentem potwierdzającym słuszność twierdzenia z pierwszego zdania  D) Stanowi początek opowieści 
B) Wyjaśnia sens pierwszego zdania   C) Pokazuje wygląd żołnierzy na początku kampanii 
 
16. Wyraz rosyjska: 
A) To przysłówek    B) Piszemy małą literą ponieważ jest to przymiotnik 
C) Jest nieodmienny    D) Piszemy małą literą, ponieważ odpowiada na pytanie czyja? 
 
17. Przenośna znaczenie ma sformułowanie: 
A) Plan nie doczekał się realizacji  B) Wyprawa rosyjska stała się grobem wielkiej armii 
C) Jak napisał jeden z obserwatorów  D) Stworzono niewielkie oddziały 
 
18. Wypowiedzenie Upadał duch bojowy: 
A) Nie jest zdaniem    B) To zdanie pojedyncze 
C) Składa się tylko z podmiotu i orzeczenia D) Zawiera podmiot i jest nim wyraz duch 
 
19. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 
A) Ludzi   B) Czasu   C) Upadał   D) Duch 
 
20. Przyimkiem jest wyraz: 
A) I   B) Do    C) Którzy   D) W 
 
21. Wyraz strat: 
A) Jest rzeczownikiem w formie dopełniacza  B) Ma formę liczby mnogiej 
C) Nie może mieć formy liczby pojedynczej  D) Nie jest rzeczownikiem 
 
22. W wypowiedzeniu Stworzono oddziały do eskortowanie sztandarów pułkowych: 
A) Podmiotem jest wyraz oddziały   B) Nie ma podmiotu 
C) Występuje orzeczenie    D) Są dwa orzeczenia 
 
23. Na przedostatnią sylabę akcent pada w wyrazie: 
A) Wyniszczające B) Stanęło   C) Plan    D) Została 
 
24. W wypowiedzeniu Reszty dokonał nieprzyjaciel: 
A) Występują dwa rzeczowniki    B) Podmiotem jest wyraz nieprzyjaciel 
C) Podmiotem jest rzeczownik w mianowniku  D) Brak podmiotu 
 
25. Wyraz wspaniale: 
A) To przysłówek B) Podlega stopniowaniu C) Jest w stopniu równym D) Nie daje się stopniować 
 
26. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 
A) Można znaleźć liczebnik    B) Podmiotem jest wyraz wyprawa 
C) Wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika D) Występuję rzeczownik w dopełniaczy liczby pojedynczej 
 
27. Wyrazem nieodmiennym jest forma: 
A) Zabity  B) Kilkudziesięciu  C) Podziw   D) Wobec 

PARTNERZY                                 PATRONI  
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