
Imię i nazwisko
uczestnika

Eliminacje - test dla grupy 3 (dorośli)
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. "Foryster" to określenie:

a. rzemieślnika 

b. aktora grającego role epizodyczne w sztuce teatralnej

c. obcokrajowca 

2. Co określano w dawnej Polsce powiedzeniem "śreżoga"?

a. biedę 

b. upał 

c. zakaźną chorobę 

1



3. Gdyby dawniej ktoś zaprosił cię na spotkanie w "wirydarzu", udałbyś się 
do:

a. altany 

b. ogrodu 

c. ganku 

4. Czym jest prokrastynacja?

a. ociąganiem się, zwlekaniem  

b. zabiegiem chirurgicznym 

c. ceremonią nadania szlachetnego tytułu  

5. Co to jest „Pastereloza”?

a. proces pasteryzacji przetworów

b. choroba zakaźna zwierząt domowych

c. malowanie o pastelowych odcieniach 

6. G...eg...ółka piszemy przez...

a. pierwsze "ż", drugie "ż"

b. pierwsze "rz", drugie "ż"

c. pierwsze "ż", drugie "rz"
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7. Gdy ktoś przyjemnie pachnie, pochwalimy go słowami:

a. ładne perfumy 

b. ładny perfum

c. ładna perfuma 

8. Jak poprawnie napiszemy wyraz: 

a. guślarz 

b. góślasz

c. guślasz

9. Czy wyrażenie "wziąć coś na tapetę" jest poprawne?

a. tak 

b. nie 

10. Które z poniższych wyrażeń jest poprawne?

a. ilość wody 

b. ilość książek 

c. ilość drzew

11. Czy "przekonywujący" to poprawna forma?

a. tak 

b. nie 
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12.Mieszkaniec miejscowości Swornegacie to:

a. Swornegacczanin

b. Swornegacianin

c. Swornianin

13. Mieszkanka Starego Sącza to: 

a. Starosądeczanka

b. Starosądecczanka 

c. Sądeczaninka 

14. W IV części "Dziadów" Mickiewicza,  Gustaw i ksiądz nie mogli zgodzić się:

a. w kwestii rozpaczy po utracie bliskiej osoby

b. w kwestii istnienia "świata umarłych"

c. w kwestii boskiej sprawiedliwości

d. we wszystkich tych kwestiach 

15. Kim był Maciej dla Antka w powieści W. Reymonta „Chłopi”?

a. ojcem

b. bratem 

c. kuzynem 
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