Konkurs wiedzy humanistycznej „Koziański omnibus”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego

1. Literackiej Nagrody Nobla nie otrzymał:
a) Czesław Miłosz
b) Henryk Sienkiewicz
c) Zbigniew Herbert
d) Władysław Reymont
2. Kto jest autorem łacińskiej sentencji „Scio me nihil scire”?
a) Platon
b) Kartezjusz
c) Pitagoras
d) Sokrates
3. Postać Izabeli Łęckiej pojawiła się w powieści:
a) „Chłopi”
b) „Lalka”
c) „Ludzie bezdomni”
d) „Krzyżacy”
4. Doktor Judym to postać z:
a) „Ludzi bezdomnych”
b) „Dżumy”
c) „Przedwiośnia”
d) „Chłopi”
5. Sacrum to:
a) zbiór rzeczy świeckich
b) absolutna miłość
c) sfera rzeczy świętych
d) prawa społeczne
6. Agnostycyzm to:
a) pogląd, wg którego niemożliwe jest całkowite poznanie
b) proces przypominania sobie wrodzonej wiedzy
c) rozdział polityki i nauki od kościoła i teologii
d) postawa bezinteresownej troski o innych ludzi
7. Panteizm to:
a) wiara w wielu bogów
b) świątynia poświęcona bogom
c) styl architektoniczny
d) pogląd utożsamiający wszechświat z bogiem
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8. Wymień powieści „Trylogii” Henryka Sienkiewicza:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Które z poniższych dzieł nie zostało stworzone przez Stanisława Wyspiańskiego
a) witraż „Bóg Ojciec – Stań się”
b) dramat „Wesele”
c) dramat „Noc listopadowa”
d) dramat „Kartoteka”
10. Konfucjanizm to:
a) system ideologiczny
b) fuzja pomiędzy państwami
c) dziedzina naukowa
d) doktryna religijna
11. Który bohater „Zemsty” wypowiada poniższe słowa:
"Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Krrokodyla daj mi luby!"
a) Papkin
b) Klara
c) Cześnik
d) Rejent
12. Z jakiego utworu pochodzi zdanie: „A to Polska właśnie!”:
a) „Wesele”
b) „Chłopi”
c) „Pan Tadeusz […]”
d) „Pan Wołodyjowski”
13. Megalomania to:
a) dążenie do wszelkiej dominacji
b) wysokie mniemanie o sobie
c) fascynacja muzyczna
d) uwielbienie dużych rozmiarów
14. Który z wymienionych poniżej specjalistów zajmuje się badaniem historii życia na
Ziemi, np. dinozaurów:
a) fizjolog
b) archeolog
c) paleontolog
d) gerontolog
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15. Co oznacza łacińska sentencja „Cogito ergo sum”?
a) Myślę, więc jestem
b) Jestem, więc myślę
c) Myślę, że jestem
d) Jestem sumą moich myśli
16. Lekarz, do którego powinniśmy się udać mając problem z nerkami:
a) neurolog
b) nefrolog
c) pulmonolog
d) endokrynolog
17. Ksiądz Robak z „Pana Tadeusza […]” to inaczej:
a) Jankiel
b) Jacek Soplica
c) Tadeusz Soplica
d) Hrabia Horeszko
18. Transcendentny to:
a) przeźroczysty
b) pozazmysłowy
c) seksualny
d) nieodłączny
19. Jak nazywa się mieszkanka Krety:
a) Kretynka
b) Kretenka
c) Kretynianka
d) Kretka
20. Który z reżyserów sięgał najczęściej do tematyki Śląska?
a) Andrzej Wajda
b) Jerzy Hoffman
c) Roman Polański
d) Kazimierz Kutz
21. Paradygmat to:
a) określony sposób postrzegania danej rzeczywistości
b) dwuznaczność
c) rodzaj figury retorycznej
d) przypowieść
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22. Indoktrynacja to:
a) natarczywe wpajanie jakichś doktryn
b) pielęgnowanie wartości narodowych
c) podważanie przekonań religijnych
d) arogancja w stosunku do kontrkandydatów
23. Co ma w koszu Żydówka, przedstawiona na obrazie Aleksandra Gierymskiego?
a) monety
b) jedwabne chusty
c) gazety
d) pomarańcze
24. Bezpośredni, zwykle uroczysty zwrot to:
a) anafora
b) apostrofa
c) apostrof
d) aliteracja
25. Numizmatyka, to kolekcjonowanie:
a) monet
b) bibelotów
c) znaczków
d) naklejek
26. Tekst utworu „Niech żyje bal” jest autorstwa:
a) Jonasza Kofty
b) Agnieszki Osieckiej
c) Wojciecha Młynarskiego
d) Wisławy Szymborskiej
27. W tytule pieśni patriotycznej, nawiązującej do bitwy pod Monte Cassino, występują
kwiaty:
a) czerwone róże
b) maki
c) chabry
d) niezapominajki
28. „Czarna polewka” to:
a) rodzaj alkoholu
b) trucizna
c) środek odkażający
d) zupa z krwi
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29. Butonierka to:
a) kieszonka
b) dziurka na guzik
c) pojemnik na wodę
d) przedmiot religijny
30. Wokalistą zespołu Queen był:
a) Freddie Mercury
b) Elton John
c) Sting
d) Frank Zappa
31. Kakofonia to:
a) utwór muzyczny o charakterze dramatycznym
b) nieuporządkowany zbiór dźwięków lub melodii
c) dział poetyki muzycznej
d) celowe powtarzanie tych samych głosek
32. Którą rocznicę ślubu nazywamy „złotymi godami”?
a) 25.
b) 50.
c) 10.
d) 75.
33. Dziełem Leonarda da Vinci nie jest:
a) „Ostatnia Wieczerza”
b) „Dama z gronostajem”
c) „Mona Lisa”
d) „Dziewczyna z perłą”
34. Na obrazie Jana Matejki „Rejtan – Upadek Polski”, widzimy postać Rejtana, który w
geście sprzeciwu:
a) drze szaty
b) tupie nogami
c) krzyczy, wymachując rękami
d) grozi pięścią
35. W utworze K. I. Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” bohaterzy idą do
nieba:
a) pojedynczo
b) parami
c) czwórkami
d) grupą
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36. Okresu renesansu nie reprezentuje twórczość malarska:
a) Leonarda da Vinci
b) Rafaela Santi
c) Michała Anioła
d) Salvadora Dalego
37. Fenomenalizm to:
a) postawa głosząca wyjątkowość danej jednostki
b) pogląd, według którego dostępne są jedynie poznania zmysłowe
c) postawa mająca na celu osiągnięcie własnego dobra
d) pogląd, według którego prawda i piękno to powszechne atrybuty bytu
38. Który z wymienionych poniżej zabytków architektury nie reprezentuje stylu
romańskiego:
a) Kościół św. Andrzeja w Krakowie
b) Kolegiata w Tumie pod Łęczycą
c) Rotunda w Cieszynie
d) Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
39. Podkreśl wyrazy zapisane poprawnie:
a) ohyda
b) gehenna
c) włanczać
d) cherbata
40. Jak miał na imię malarz van Gogh:
a) Wilhelm
b) Vincent
c) Jan
d) Joachim
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