
Imię i nazwisko
uczestnika

Eliminacje – test dla grupy 2 (młodzież)

Test składa się z 15 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź warta jest 1 pkt. 

Przewidzieliśmy również premie, a są one następujące:  

Jeżeli pierwsze 10 pytań uzyskało prawidłową odpowiedź to premia + 10 punktów

Każda prawidłowa odpowiedź ponad 10 poprawnych warta jest +1 punkt
Łącznie można otrzymać 30 punktów. 

1. Co oznaczał staropolski wyraz śmierny?
a. skromny
b. nieśmiały 
c. brudny 

  
2. Czym była staropolska "akwawita"?

a. wódką 

b. wodą mineralną 

c. Pijalną wód w zdroju 

3. Do czego odnosi się oniryzm?

a. rzadkiej choroby 

b. marzenia sennego

c. motywu architektonicznego    
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4. Humerał to...

a. zbiór literatury humorystycznej 

b. dział biblioteczny 

c. biała lniana chusta, okrywająca ramiona i szyję

5. Czym jest knypel?

a. krnąbrny uczeń 

b. rodzaj drewnianego młotka rzeźbiarskiego do podbijania dłuta

c. drewniany klin podtrzymujący konstrukcję 

6. Z jakiej lektury pochodzi ten fragment?

" Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto wchodzi pan Wojski 
w czapce i z głową zadartą. Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze, bo 
Wojski występuje w nowym charakterze". 

a. Nad Niemnem

b. Lalka 

c. Pan Tadeusz 

7. Wiersz, w którym w każdym wersie powtarza się ten sam rym to...

a. monorym 

b. rymowanka

c. rym grecki 

8. Z ilu części składają się "Dziady" Adama Mickiewicza?

a. 3 

b. 4 

c. 5
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9. Który z poniższych zwrotów jest oksymoronem?

a. mroźna zima 

b. gorące lato 

c. żywy trup  

10.  Do kogoś kto dmie w róg zawołamy przestań…. 

a. duć 

b. dóć 

c. dudz 

11.  Wiatr mocno wieje i mówimy wtedy że jest: 

a. zawieruha

b. zawierucha 

c. zawierócha 

12.  Kim z wykształcenia jest laureatka literackiej nagrody Nobla Olga Tokarczuk?

a. psycholożką 

b. politolożką 

c. kulturolożką

13.  Uszereguj książki Olgi Tokarczuk chronologicznie, zaczynając od jej 
powieściowego debiutu. 

a. "Podróż ludzi Księgi", "E.E", "Bieguni", "Księgi Jakubowe"

b. "E.E", "Bieguni", "Podróż ludzi Księgi", "Księgi Jakubowe"

c. "Bieguni", "Księgi Jakubowe", "Podróż ludzi Księgi", "E.E"
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14.  "Conajmniej półtora godziny temu ubrała kurtkę, wyszła z domu i niewiem, 
co się z nią wydarzyło" - ile błędów jest w tym zdaniu?

a. 2

b. 3

c. 4

15.  Który błąd, według portalu Nad Wyraz, Polacy popełniali najczęściej podczas
wypowiadania się w internecie?

a. "napewno" zamiast "na pewno"

b. „wogóle” zamiast „w ogóle” 

c. "wziąść" zamiast wziąć
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