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Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 104 punkty – 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.  

 Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA! 

Agnieszka Krzemińska Grota, ale nie ta (fragment) Polityka nr 5, 2 lutego 2008 

Przywiązani do tradycji Rzymianie 21 kwietnia obchodzić będą 2760-lecie założenia miasta (łac. ab urbe 

condita). Marek Terencjusz Warron, rzymski historyk z I w. p.n.e., wyliczył jako datę powstania Rzymu 753 r. 

p.n.e. Wcześniej, w czasach republiki, funkcjonowało kilka innych dat. Jedną z nich był 747 r., twierdzono 

bowiem, że Rzym założono 435 lat po wojnie trojańskiej, która zakończyła się ponoć w 1182 r. p.n.e. Przez 

długi czas naukowcy uważali, że daty te nie mają żadnych podstaw historycznych – spór wokół wojny 

trojańskiej do dziś nie został rozstrzygnięty, a początki Rzymu są wielką niewiadomą. Tymczasem badania 

archeologiczne w znacznym stopniu potwierdzają, że miasto mogło powstać w wyniku jednorazowego aktu 

założenia. Czyżby wszystko przebiegało tak, jak mówi tradycja, a znajdowane w ostatnim czasie zabytki to 

faktycznie dom Romulusa i grota Luperkal, w której wilczyca wykarmiła boskie bliźniaki?  
 
1. Powyższy tekst: 

A) należy do liryki  B) nie zawiera fabuły  C) należy do epiki   D) jest pisany prozą 
 
2. Autorkę powyższego tekstu można nazwać: 

A) poliglotą   B) dramaturgiem  C) reporterką   D) znawczynią historii starożytnej 
 
3. W swoim wywodzie pisząca: 

A) koncentruje się przede wszystkim na faktach   B) poszukuje nowych interpretacji faktów 

C) wyraża wyłącznie własne opinie     D) wprowadza do tekstu elementy fikcji literackiej 
 
4. W tekście Agnieszki Krzemińskiej można znaleźć: 

A) cytaty   B) wyrażenie obcojęzyczne   C) skrótowce    D) metafory 
 
5. W swoim artykule autorka: 

A) odwołuje się do opinii rzymskiego historyka    B) wspomina o badaniach archeologicznych  

C) przywołuje fakty niepotwierdzone naukowo   D) wie o najnowszych odkryciach archeologicznych w Rzymie  
 
6. Powyższy wywód charakteryzuje się: 

A) wielowątkowością  B) rzeczowością  C) emocjonalnością   D) poetyckością 
 
7. Zakończenie powyższego tekstu: 

A) ma formę pytania      B) nie ma charakteru ostatecznego rozstrzygnięcia 

C) wyraża zdziwienie osoby piszącej  D) jest przywołaniem opinii autorytetów naukowych 
 
8. Tradycyjne podanie o założeniu Rzymu zdaniem autorki: 

A) pozostaje w jawnej sprzeczności z badaniami naukowymi  

B) może jednak znaleźć – choćby częściowo – naukowe potwierdzenie 

C) jest potwierdzone naukowo    D) stanowi hipotezę na temat założenia Rzymu  
 
9. W tekście powyższym: 

A) zostaje podane imię mitycznego założyciela Rzymu 

B) pada nazwa groty 

C) zostaje wymieniony tytuł epopei greckiej 

D) zostaje podana przypuszczalna data wojny trojańskiej 
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10. Zgodnie z powyższym tekstem: 

A) założenie Rzymu było wydarzeniem współczesnym wojnie trojańskiej 

B) data założenia Rzymu zawsze była sporna  C) sposób, w jaki Rzym został założony, nie jest pewny 

D) ostatnie odkrycia podważyły dotychczasowe hipotezy 
 
11. O Rzymianach (dawnych i współczesnych) możemy dowiedzieć się z przywołanego artykułu, że: 

A) z szacunkiem odnoszą się do własnej historii  B) kultywują tradycje swojego miasta 

C) są przekonani o własnej wyższości   D) niechętnie odnoszą się do badań naukowych 
 
12. Podstaw historycznych, zdaniem piszącej, pozbawione są twierdzenia o: 

A) czasie wojny trojańskiej    B) jednorazowym akcie założenia Rzymu 

C) czasie powstania Rzymu     D) ostatnich odkryciach archeologicznych 
 
13. Pisząca w swoim tekście: 

A) autorytatywnie potwierdza wyższość mitu nad nauką B) ukazuje bezradność nauki wobec przeszłości 

C) wyraża swój entuzjazm wobec potęgi nauki   

D) drwi z mieszkańców Rzymu ślepo przywiązanych do swoich tradycji 
 
14. W sformułowaniu podstaw historycznych: 

A) dwa wyrazy znajdują się w tym samym przypadku B) dwa wyrazy są tą samą częścią mowy 

C) występuje wyraz nieodmienny    D) znajdują się dwie różne części mowy 
 
15. Pierwsze zdanie tekstu: 

A) jest zdaniem złożonym    B) nie ma podmiotu 

C) zawiera rzeczownik w dopełniaczu  D) jest zdaniem w trybie oznajmującym (orzekającym) 
 
16. Rzeczownikiem jest wyraz: 

A) tradycji   B) założenia   C) miasta  D) rok 
 
17. W pierwszym zdaniu tekstu: 

A) można znaleźć przyimek    B) nie ma zaimków  

C) występuje bezokolicznik    D) występuje nazwa własna 
 
18. Wyrazem, w którym akcent przypada na przedostatnią sylabę, jest: 

A) uważali  B) historyk   C) miasta  D) wyliczył 
 
19. Na sylaby nie można podzielić wyrazu: 

A) jako   B) dat     C) spór  D) czyżby 
 
20. Wyjątkiem ortograficznym jest wyraz: 

A) wokół  B) spór    C) historyk   D) założono  
 
21. Przyimkiem jest wyraz: 

A) z   B) po    C) że   D) w 
 
22. W ostatnim zdaniu tekstu: 

A) występują spójniki       B) występują zaimki 

C) wszystkie wyrazy są odmiennymi częściami mowy  D) nie ma żadnego zaimka  
 
23. W zdaniu: Rzym założono 435 lat po wojnie trojańskiej: 

A) nie ma podmiotu     B) orzeczenie stanowi czasownik w formie nieosobowej 

C) orzeczenie nie jest czasownikiem   D) podmiotem jest wyraz Rzym 
 
25. W zdaniu: Miasto mogło powstać w wyniku jednorazowego aktu założenia: 

A) występuje okolicznik    B) są dwie przydawki 

C) występuje podmiot domyślny   D) jest więcej niż jedno orzeczenie 

 

26. Czasownikiem w formie osobowej jest wyraz: 

A) mogło  B) wykarmiła   C) twierdzono    D) został 
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