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Test dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim – wersja A 2013 

 

Imię i nazwisko: ______________________ 

Data urodzenia: _______________________ 

Kraj: ________________________________ 

Kierunek studiów: _____________________ 

         
punkty: ____ / 70 p. 

 

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU  
 

Proszę wysłuchać tekstu i wykonać zadania. Tekst zostanie odczytany dwa razy. 

 

1. Proszę wybrać jedną poprawną odpowiedź.     ____ / 6 p. 

 

Głównym tematem tego tekstu jest:  

a. prezentacja pracy dziennikarzy, którzy przygotowują programy informacyjne. 

b. analiza zmian w sposobie prezentowania informacji w telewizji. 

c. zwrócenie uwagi na rolę programów informacyjnych w edukacji. 

d. przypomnienie zamachu na World Trade Center. 

e. krytyka zbyt długiego oglądania telewizji. 

f. krytyka kultury popularnej. 

 

2. Po wysłuchaniu tekstu proszę odpowiedzieć na pytania.  

 

a. Jakie są potrzeby i oczekiwania współczesnych telewidzów?    _____/ 5 p. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Dlaczego w tekście mówi się o wydarzeniach, które miały miejsce 11 września 2001 

roku w Nowym Jorku?          

           _____/ 5 p. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO 
 

Proszę przeczytać tekst i wykonać zamieszczone pod nim zadania.  

 

Tajemniczy superkomputer 
 

 Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą, z jaką zetknęliśmy się we 

Wszechświecie. Chociaż waży około trzech kilogramów, czyli niewiele więcej niż puszka oleju 

silnikowego, zawiera niezwykle złożoną sieć łączącą setki miliardów neuronów. Mózg stale 5 

przyjmuje informacje na temat ciała i środowiska, kontroluje kończyny i gromadzi dane w sposób, 

który wciąż jest dla nas tajemnicą.  

 Na szczęście nie jest on całkiem nieprzenikniony. Mózg ma pewne elementy wspólne z 

komputerami – posiada umiejętność wykonywania rozmaitych „programów”. Potrafimy na przykład 

nauczyć się gry w szachy, wykonać obliczenia matematyczne na dużych liczbach bądź inne 10 

skomplikowane zadania. Ta elastyczność mózgu jest możliwa dzięki wbudowanemu systemowi, 

który można porównać do pamięci ROM w naszym domowym komputerze – umożliwia on pracę 

wszystkich programów i określa nasze ogólne możliwości, szybkość myślenia i zdolność do uczenia 

się.  

 Zdolność ludzkiego mózgu do logicznego rozumowania, dokonywania operacji 15 

matematycznych i zajmowania się trudnymi i abstrakcyjnymi problemami jest zadziwiająca. Chętnie 

myślimy, że właśnie do tego nasz mózg jest przeznaczony, że są to podstawowe, niezmienne od 

dawna „obowiązki” mózgu. Czy na pewno tak jest? W swojej domowej biblioteczce mam dwa grube 

i ciężkie tomy z reprodukcjami obrazów i rysunków, których autorem jest Salvador Dali. Książki te 

zostały pięknie wydane i zawierają mnóstwo fascynujących informacji na temat tego artysty, jego 20 

życia i pracy. Jestem przekonany, że albumu został wydany po to, by jak najpełniej przedstawić 

Salvadora Dalego tym, których interesuje jego malarstwo. Ja jednak odkryłem, że te ciężkie tomy 

doskonale nadają się do przytrzymywania innych książek na półce – są pod tym względem lepsze niż 

jakiekolwiek podpórki znajdujące się w sprzedaży.  

 To dość powszechny mechanizm – spostrzegamy, że rzecz przeznaczona do spełniania jakiejś 25 

funkcji, okazuje się przydatna także do innych celów, całkowicie odmiennych, nieplanowanych w 

chwili, kiedy ją wykonywano. Te nieplanowane sposoby używania to „produkt uboczny” 

podstawowych celów, o jakich myśleli projektanci. Okazuje się, że organizmy żywe często mają 

podobną cechę. Pierwotnie dłoń człowieka nie rozwijała się po to, by zbudować precyzyjny zegarek. 

Podstawowym zadaniem ucha nie było rozpoznawanie dźwięków muzycznych. A mimo to i ręka, i 30 

ucho są doskonale do tych zadań przygotowane. Podobnie może być z mózgiem. 

 

(Na podstawie: John D. Barrow, Kres możliwości, Warszawa 2005) 
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Zadania do tekstu: 

 

1. Proszę zaznaczyć 4 poprawne odpowiedzi.      _____/ 4 p. 

 

Ten tekst informuje, że:  

a. autor jest pewien, że już niedługo dokładnie poznamy działanie ludzkiego mózgu. 

b. od kilkudziesięciu lat trwają intensywne badania naukowe nad mózgiem człowieka. 

c. wagę mózgu człowieka można porównać do wagi puszki z olejem silnikowym. 

d. niektóre mechanizmy funkcjonowania mózgu zostały już zbadane. 

e. każdy człowiek ma naturalną, zapisaną w mózgu umiejętność gry w szachy – musi tylko  

w odpowiednim momencie zacząć grać.  

f. inne organizmy żywe uczą się od człowieka, jak lepiej funkcjonować. 

g. grube i ciężkie książki mogą być używane do podpierania innych książek na półce. 

h. różne części ciała człowieka z czasem przystosowały się do wykonywania precyzyjnych  

i wyspecjalizowanych czynności.  

 

 

2.  Proszę znaleźć w tekście słowa o podobnym znaczeniu (w nawiasie podano numery 

wersów).          _____/ 7 p. 

 

Przykład: spotkać się (1-5): zetknąć się 

a. sekret (5-10): …………………………. 

b. niezbadany (5-10): ……………………………. 

c. różne (5-10): …………………………….. 

d. myślenie (15-20): ………………………………….. 

e. bardzo dużo (20-25): ……………………………… 

f. bardzo dobrze (20-25): ……………………………….. 

g. dokładny (25-30): ………………………….. 

 

3. Proszę napisać własnymi słowami, jak można rozumieć tytuł tekstu – Tajemniczy 

superkomputer.           ____ / 5 p. 

 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  
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4. Na podstawie tekstu proszę wyjaśnić własnymi słowami, czym jest:  

           _____/ 4 p. 

a. elastyczność mózgu – ……………………………............................................................. 

………………………………………………………………………………...…………………... 

………………………………………………………………………………...…………………... 

………………………………………………………………………………...…………………... 

 

           _____/ 4 p. 

b. „produkt uboczny” – …………………………….............................................................. 

……………………………………………………………………..……………………………... 

………………………………………………………………………..…………………………... 

………………………………………………………………………..…………………………... 

 

 

PISANIE 

 
Proszę wybrać jeden temat i napisać tekst, przedstawiając argumenty „za” i „przeciw” 

(długość tekstu: 150-200 słów).  

 

Oceniane będą: słownictwo, gramatyka, styl, kompozycja, treść. 

            _____/ 30 p. 

 

1. Kto nie zna języków obcych, nie może dobrze funkcjonować we współczesnym świecie. 

2. Wygląd człowieka nie jest ważny, liczy się tylko jego charakter. 

 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 
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…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 


