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Uczestnik konkursu   (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)  
 
 

Nazwisko              Imię  

  
Data urodzenia   Miejsce urodzenia 

 
 

Szkoła               Klasa 
 
TABELA ODPOWIEDZI 
Zakreśl X właściwą odpowiedź. W kaŜdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.  
W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz X dobrą odpowiedź. 
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C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
Sprawdzenie poprawności odpowiedzi (wypełnia nauczyciel) 

W kaŜdej z poniŜszych kratek wpisać 0 lub 1 zgodnie z kluczem odpowiedzi 
                         

 
 

Suma uzyskanych punktów ………………………   Sprawdzający ………………… 
 
 

 
 
WAKACJE 
 
Jest to okres, o którym myśli się w ciągu roku, układa plany, a nawet snuje marzenia. Zawsze daje poczucie cudownej 
inności, bo wakacje to czas, w ciągu którego stajemy się trochę innymi ludźmi. Nareszcie moŜemy dowolnie rozporządzać 
wszystkimi godzinami doby. Wakacje to słowo, które pochodzi z łaciny – vacatio. Oznacza uwolnienie, oswobodzenie. 
Uwolnienie od wszystkich przykrości niesionych tak często przez dni powszednie. 
Wprawdzie gdzieś tam na horyzoncie majaczy granica tej szczęśliwości, lecz na początku rozpościera się przed nami 
wielka przestrzeń swobody pozornie niczym nieskrępowanej. Czy na pewno niczym? 
To zaleŜy czy wybieramy się z plecakiem i namiotem na wyspę bezludną, gdzie moŜemy sobie darować wszystkie rygory 
savoir-vievre’u, czy teŜ do jakiegokolwiek pensjonatu, obojętnie, czy będzie to dom wczasowy czy dom pracy twórczej, 
czy nawet schronisko typu Kalatówki. 
Wakacje to przede wszystkim odpoczynek, lecz nie tylko nasz, bo takŜe tych, którzy, podobnie jak my, przyjechali z 
zamiarem regeneracji sił i zdrowia. Nie moŜemy im w tym przeszkadzać i to jest fundament wakacyjnego savoir-vievre’u. 
Niekiedy pech chce, Ŝe na wakacjach spotyka się osoby, których usposobienie i sposób bycia okrutnie potrafią draŜnić. 
Pojawi się np. przy stole grymaśnik-wybrzydzacz, który na wszystko kręci nosem, nic mu nie smakuje. Daje do 
zrozumienia, Ŝe on przyzwyczajony jest na co dzień do bardzo wykwintnej kuchni, zna tajniki pensjonatu i wie, jakie tu 
działają układy, i dlaczego dostał gorszy pokój. W domu ma japoński telewizor Sony albo Hitachi, a na pensjonatowym nic 
nie widać. Filmy go nudzą, partii do brydŜa nie ma, a ewentualni partnerzy grać nie umieją, narzeka na hałasy w nocy, na 
złą obsługę, uwaŜa, Ŝe nie ma dokąd pójść na spacer, towarzystwo jest nieciekawe, kierownictwo nieudolne i aroganckie. 
Właściwie moŜna by go zapytać, dlaczego jeszcze nie wyjechał, lecz byłoby to pytanie z gatunku nietaktownych.  
*** 
Jedną z atrakcji pobytu są wspólne wycieczki. Na takiej imprezie trzeba posłusznie poddać się dyspozycjom przewodnika, 
a przede wszystkim przestrzegać punktualności, nie spóźniać się na wyznaczone zbiórki. JeŜeli wycieczka została 
zaplanowana na więcej niŜ jeden dzień, naleŜy mieć ze sobą odpowiedni sprzęt i ubranie, wystarczającą ilość prowiantu, 
o czym powinien uprzedzić kierownik. W trakcie marszu naleŜy stosować się do obranego rytmu i bez potrzeby nie 
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opóźniać go, ale naleŜy pamiętać, Ŝe cała grupa winna stosować się do najsłabszego uczestnika. Przestrzeganie tej 
reguły to rzecz przewodnika. Osoby słabe, fizycznie niezbyt zahartowane, nie powinny udawać wyczynowców i 
decydować się na wycieczki wymagające sprawności fizycznej.  
Podczas wycieczki – jako jedna z atrakcji – zdarzają się biwaki na łonie natury, np. w lesie. Po tych mile spędzonych 
chwilach nie naleŜy jednak zostawiać znaków rozpoznawczych, takich jak butelki, ogryzki, papierki, skorupki od jajek itp. 
Wszystko naleŜy skrzętnie zakopać, Ŝeby nikt nie miał pretensji, Ŝe niszczymy przyrodę. Takie śmietniki zostawiają po 
sobie tylko ludzie niekulturalni i niechlujni.  
Innego rodzaju pamiątki lubią zostawiać romantyczni wędrowcy, ozdabiając drzewa kamienie, obiekty zabytkowe 
stosownymi (a raczej niestosownymi) napisami. Są to zazwyczaj imiona i daty np. „Byliśmy tu. Janek i Basia, 12 VIII 
1985” 
*** 
Dwa są rodzaje urlopowiczów: jedni uwielbiają góry, inni nic, tylko morze. A więc morze, czyli plaŜa, a jak plaŜa, to 
opalanie. PlaŜa jest miejscem publicznym, miejscem przebywania wielu osób i zachowanie czystości stanowi pierwsze 
przykazanie jej uŜytkownika. NaleŜy pilnować dzieci, by swoimi zabawami nie przeszkadzały innym, naleŜy uwaŜać na 
czworonoŜnych przyjaciół i zapobiegać ich nieproszonym wizytom u sąsiadów z grajdołka, bo mogą akurat nie naleŜeć do 
wielbicieli psiego rodu.  
Najgroźniejszy zamach na nasze plaŜowanie stanowią tranzystory. Oczywiście kaŜdy wypoczywa tak jak lubi. Jeden 
kocha ciszę i dlatego ucieka z miasta, inny nie moŜe Ŝyć bez nieustannego zgiełku i hałaśliwej muzyki. Na plaŜy cisza nie 
obowiązuje jak np. w pensjonacie po 22. To prawda, ale zmuszanie sąsiada-plaŜowicza do słuchania np. jazzu, gdy on 
uznaje klasyków, to juŜ swego rodzaju tortura. A jeŜeli grają np. dwa tranzystory jednocześnie, i to do tego nastawione na 
róŜne programy? Co robić? Jest chyba tylko jeden sposób: poprosić o ściszenie aparatu. Powinno to odnieść skutek. 
Najlepiej byłoby, gdyby właścicieli tranzystorów moŜna było skłonić do słuchania ich przez słuchawki. 
*** 
Wakacje w górach to inna historia. KaŜdy kto wybiera się na górskie wędrówki, szuka często samotności, a wobec tego i 
ciszy. Wśród instrukcji wypisywanych na tablicach u wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego czyta się apel o 
zachowanie ciszy; tajemniczość i majestat gór stwarzają nastrój podobny trochę do tego, jaki panuje we wnętrzu świątyni, 
wymaga to więc właściwego zachowania. Ludzie spotykający się na górskich szlakach pozdrawiają się słowami „dzień 
dobry”, to bardzo ładny obyczaj i oby przetrwał. Wprawdzie nie znamy się, ale łączy nas wspólny sentyment do gór. MoŜe 
dlatego, przekraczając próg schroniska, naleŜy zachowywać się tak, jakby się weszło do domu znajomych, a ludzie, 
których tam spotykamy, zasługują na naszą sympatię.  
Krótko  mówiąc: na wakacjach odpoczywaj i pozwól odpoczywać innym.  
 

Tekst opracowano na podstawie ksiąŜki Tadeusza Rojka „Nowy savoir-vivre” 
 
 
 
 
ZADANIA 
 
1. Łacińskie słowo „vacatio” nie oznacza 
A. uwolnienia.    B. oswobodzenia. 
C. przykrości.   D. swobody. 

 
2. Gdzie według autora mo Ŝemy „darowa ć” sobie zasady savoir-vivre’u? 
A. W schronisku na Kalatówkach. 
B. Na wczasach w nadmorskim pensjonacie. 
C. W domu pracy twórczej. 
D. Na bezludnej wyspie. 

 
3. Co w przywołanym tek ście gryma śnik-wybrzydzacz ma wspólnego z Japoni ą: 
A. Pochodzi z tego kraju. 
B. Ma telewizor z kraju kwitnącej wiśni. 
C. Lubi japońską kuchnię. 
D. Zna obyczaje panujące w Japonii. 
 
4. Jaki ekwipunek nie jest niezb ędny na wycieczce wi ęcej ni Ŝ jednodniowej? 
A. Odpowiedni tranzystor. 
B. Odpowiedni prowiant. 
C. Odpowiedni sprzęt. 
D. Odpowiednie ubranie. 
 
5. Wspólny sentyment do gór tury ści wyra Ŝają w słowach 
A. poŜegnania,   B. zaklęcia,  
C. modlitwy,    D. powitania. 
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6. Co według Tadeusza Rojka jest fundamentem wakacy jnego savoir-vievre’u? 
A. Dobrze się bawić. 
B. Nie przeszkadzać innym. 
C. Mieć odpowiednie towarzystwo. 
D. Trafić na dobra pogodę. 
 
7. Przywołana w tek ście gra karciana – bryd Ŝ, wymaga kilku graczy. Podaj ich dokładn ą liczb ę: 
A. 4,      B. 5, 
C. 6,      D. 8 
 
8. Jaka jest główna rola przewodnika na wycieczkach ? 
A. Zorganizowanie biwaku w lesie. 
B. Zadbanie o prowiant i wyposaŜenie uczestników. 
C. Dostosowanie tempa marszu do najsłabszego uczestnika. 
D. Selekcja osób nadających się do marszu. 
 
9. Czy wprowadzanie psów na pla Ŝę jest? 
A. Bezwzględnie zakazane. 
B. MoŜliwe pod warunkiem, Ŝe mamy małego pieska. 
C. MoŜliwe tylko na smyczy. 
D. MoŜliwe, jeŜeli konkretna plaŜa tego nie zakazuje. 
 
10. Tekst  „Wakacje”  mówi o  
A. terminach wakacji w poszczególnych województwach. 
B. pogodzie wakacyjnej w rejonach kraju. 
C. naleŜytym zachowaniu na wyjeździe. 
D. planach wakacyjnych uczniów szkół podstawowych. 

 
11. W pierwszym zdaniu tekstu wyst ępuje rzeczownik marzenia ; okre śl w którym jest przypadku i liczbie? 
A. Mianownik liczba pojedyncza. 
B. Mianownik liczba mnoga. 
C. Biernik liczba pojedyncza. 
D. Biernik liczba mnoga. 

' 
12. Sformułowanie „Kto ś na wszystko kr ęci nosem ”, to przykład 
A. metafory.    B. porównania. 
C. epitetu.    D. uosobienia. 

 
13. W wyrazie wakacje  nie ma 
A. samogłoski.   B. spółgłoski. 
C. głoski ustnej.   D. głoski nosowej. 

 
14. W wyrazie wycieczka  jest  
A. tyle samo liter co głosek. 
B. więcej głosek niŜ liter. 
C. o dwie głoski mniej niŜ liter. 
D. o trzy głoski mniej niŜ liter. 

 
15. Który z podanych wyrazów byłby ostatni w słowni ku? 
A. Las.     B. Leśny. 
C. Leśniczy.    D. Leśnik. 

 
16. Jadąc z Wrocławia nad morze poruszamy si ę w kierunku 
A  południowym.  B. północnym. 
C. wschodnim.  D. zachodnim. 
 
17. Aby podczas wakacji obejrze ć kolekcje ptaków nale Ŝy udać się do 
A. woliery.    B. terrarium. 
C. akwarium.    D. fokarium. 

 
18. „Uprzedzi ć się do kogo ś” oznacza tyle, co 
A  Ŝyczyć komuś dobrze. 
B.  Ŝyczyć komuś źle. 
C.  chwalić kogoś. 
D.  zniechęcić się do kogoś. 
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19. Podczas wycieczek w ścisłym rezerwacie przyrody wolno 
A. zbierać grzyby. 
B. chodzić wyznaczonymi ścieŜkami. 
C. kosić trawę. 
D. usuwać spróchniałe gałęzie. 
 
20. Na wakacje Janek pojechał z rodzicami samochode m. Podró Ŝ trwała 3 godziny i 12 minut, a odległo ść jaką 

przejechali to 220 km. Z jak ą średni ą prędko ścią jechał samochód? 
A. 68 km/h 
B. 18 m/s 
C. 68,75 km/h 
D. 69 km/h 
 
21. Samochód rodziców Janka spala średnio 6,5 litra benzyny na 100 km. Przed wyjazdem  licznik  

w samochodzie wskazywał 62 320 km, a po przyje ździe z wakacji 62 960 km. Ile litrów benzyny zu Ŝył 
samochód? 

A. 28,6 l 
B. 40,6 l 
C. 42,2 l 
D. 41,6 l 
 
22. Janek cz ęsto na wakacjach je ździł na rowerze. Pewnego dnia przejechał a Ŝ 22 km. Ile pełnych obrotów 

wykonało na tej drodze koło jego roweru, je Ŝeli obwód koła to 200 cm. 
A. 110 obrotów. 
B. 11 000 obrotów. 
C. 1 000 obrotów. 
D. 1 100 obrotów. 
 

23. Janek na wakacjach pływał na windsurfingu. Powi erzchnia Ŝagla jakiego u Ŝywał to 4,4 m 2 , a powierzchnia 
jeziora, po którym pływał to 4,4 ha. Ile razy powie rzchnia Ŝagla jest mniejsza od powierzchni jeziora? 

A. 10 000 razy. 
B. 1 000 razy. 
C. 100 000 razy. 
D. 1 000 000 razy. 
 
24. Janek postanowił pomalowa ć płot z synem gospodarzy, u których mieszkał. Gdyby  Janek malował płot sam 

zrobiłby to w ci ągu 4 godzin. Syn gospodarzy maluj ąc go sam wykonałby to w ci ągu 6 godzin. W jakim czasie, 
pracuj ąc tak samo wydajnie, chłopcy pomalowaliby płot wspó lnie? 

A. 5 godzin. 
B. 144 minuty. 
C. 8 600 sekund. 
D. Za mało danych, nie moŜna tego obliczyć. 
 

25. Janek zbieraj ąc na wakacjach grzyby zauwa Ŝył, Ŝe 
5

3
 zebranych grzybów to kurki, 

7

2
 to maślaki, a pozostałe 

grzyby to prawdziwki. Których grzybów chłopiec zebr ał najmniej? 
A. Za mało danych, Ŝeby rozwiązać zadanie. 
B. Kurek. 
C. Maślaków. 
D. Prawdziwków. 
 


