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Tekst I

Początki dzisiejszej poczty sięgają staroegipskich i greckich goń-
ców (hemerodrom), a także rzymskich (cursores, tabellari) z cza-
sów republiki. Pierwsza polska poczta powstała na przełomie wie-
ków X i XI. Jej głównym zadaniem było dostarczanie koni i wo-
zów dla dostojników i urzędników państwowych, a także komor-
ników królewskich. Na przełomie wieków XIII i XIV powstały
poczty miejskie,, działające między innymi w miastach takich, jak:
Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Szczecin. 

Za datę narodzin w Polsce poczty jako instytucji publicznej uważa
się 18 października 1558 roku, kiedy to król Zygmunt August „usta-
nowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez
Wiedeń za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych”. Była to pierwsza
regularna międzynarodowa linia pocztowa Kraków - Wenecja.

W czasach stanisławowskich rozpoczęto budowę stałych stacji
pocztowych. Na każdej z nich wywieszony był herb pocztowy, a prze-
wozem korespondencji zajmowali się posłańcy zwani kursorami lub
pocztylionami. Pocztylioni nosili specjalne odznaki już od XVI wie-
ku, jednakże dopiero w 1764 roku zostali odpowiednio umunduro-
wani. Nie wolno im było wyruszać w drogę bez znaku pocztowego
i trąbki. W okresie Królestwa Polskiego (1815-1918) wprowadzo-
no taryfę pocztową, a pierwsze znaczki wydano w 1860 roku.

Momentem przełomowym w rozwoju Poczty Polskiej było utwo-
rzenie w 1928 roku państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta,
Telegraf i Telefon. Wydzielenie z ogólnej administracji państwo-
wej instytucji poczty w formie przedsiębiorstwa miało na celu
usprawnienie gospodarki i podniesienie rentowności* tej branży.

Wybuch II wojny światowej przerwał jednakże realizację programu mo-
dernizacji poczty, a cały dorobek dwudziestolecia międzywojennego
w dziedzinie nowoczesnej komunikacji został zniszczony i rozproszony.

Istotnym etapem w historii był rok 1991, kiedy to nastąpiło od-
dzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji. Obecnie Poczta Pol-
ska zatrudnia około 100 tysięcy pracowników w ponad 8 tysiącach
placówek rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju.

*rentowność – dochodowość, opłacalność, zyskowność
http://www.filatelistyka.org

http://www.poczta-polska.pl

http://www.upkornik.friko.pl

Zadania od 1. do 9. odnoszą się do tekstu I

1. Tekst I ma przede wszystkim

A. zachęcić czytelnika do korzystania z usług Poczty Polskiej.
B. dostarczyć czytelnikowi informacji o historii poczty w Polsce.
C. dostarczyć czytelnikowi informacji o historii poczty w świecie.
D. wyjaśnić znaczenia pojęć związanych z pocztą.

2. Głównym zadaniem polskiej poczty powstałej na przełomie

X i XI wieku było dostarczanie

A. ważnych listów komornikom królewskim.
B. ważnych listów urzędnikom i dostojnikom państwowym.
C. dokumentów dostojnikom i urzędnikom państwowym oraz ko-

mornikom królewskim.
D. koni i wozów dla dostojników i urzędników państwowych oraz

komorników królewskich.

3. Pierwszą regularną międzynarodową linię pocztową Kraków-

- Wenecja uruchomiono 

A. za czasów Zygmunta Augusta.
B. w czasach stanisławowskich.
C. w dwudziestoleciu międzywojennym.
D. podczas II wojny światowej.

4. W XVI wieku rozpoznawano pocztyliona po tym, że miał

A. przy sobie trąbkę.
B. specjalny mundur. 
C. pieczęć z herbem.
D. specjalną odznakę.

5. W czasach stanisławowskich posłańców przewożących kores-

pondencję nazywano pocztylionami lub

A. kursorami. 
B. gońcami.
C. listonoszami.
D. doręczycielami.

6. Umundurowanie dla pocztylionów wprowadzono

A. w pierwszej połowie siedemnastego wieku.
B. w drugiej połowie siedemnastego wieku.
C. w pierwszej połowie osiemnastego wieku.
D. w drugiej połowie osiemnastego wieku.

7. Ile lat upływa w 2006 roku od wydania pierwszych polskich

znaczków pocztowych?

A. 246 B. 236 C. 146 D. 136

8. Które z czterech podanych wydarzeń z historii Poczty Polskiej

miało miejsce najwcześniej?

A. Umundurowanie pocztylionów.
B. Wprowadzenie taryfy pocztowej. 
C. Oddzielenie Poczty Polskiej od Telekomunikacji. 
D. Utworzenie przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf 

i Telefon.

9. Obecnie na dwie placówki Poczty Polskiej przypada średnio

około

A. 16 pracowników.
B. 25 pracowników.
C. 160 pracowników.
D. 250 pracowników.

10. Na przełomie wieków XIII i XIV poczty miejskie, działały

między innymi w miastach takich jak: Wrocław, Gdańsk, Poznań,

Kraków, Szczecin. Spośród tych miast najbardziej na północ wy-

sunięte są 

A. Gdańsk i Wrocław.
B. Kraków i Wrocław.
C. Poznań i Kraków.
D. Szczecin i Gdańsk.

11. Jadąc z Poznania do Krakowa, należy jechać w kierunku

A. północno-zachodnim.
B. północno-wschodnim.
C. południowo-zachodnim.
D. południowo-wschodnim.

12. Dostarczyć list adresatowi czy dostarczyć list dla adresata?

Aby sprawdzić, czy te wypowiedzi są poprawne, najlepiej sięgnąć

do 

A. słownika ortograficznego.
B. słownika wyrazów obcych.
C. słownika poprawnej polszczyzny.
D. słownika wyrazów bliskoznacznych.

Zadania 13. i 14. odnoszą się 

do tekstu II

13. Dzisiejsza urzędowa nazwa listonosza to

A. goniec.  
B. doręczyciel. 
C. pocztylion. 
D. poczmistrz.

14. Wszystkich pracowników poczty można nazwać

A. pocztowcami. 
B. listonoszami. 
C. pocztylionami. 
D. doręczycielami.

15. W którym zestawie podano wyrazy wporządku alfabetycznym?

A. Posłaniec, pocztowiec, pocztylion, poczmistrz. 
B. Pocztowiec, posłaniec, pocztylion, poczmistrz.
C. Poczmistrz, pocztowiec, pocztylion, posłaniec.
D. Pocztylion, pocztowiec, poczmistrz, posłaniec.

Tekst III

Paczki pocztowe 

Paczki pocztowe mogą być nadawane jako paczki zwykłe lub pa-
czki z podaną wartością.

Masa paczki: do 20 000 g.
Wymiary paczki:

Maksymalne, których największy wymiar (długość) nie przekracza
1500 mm, a suma długości i obwodu mierzonego w innym kierunku
niż długość nie przekracza 3000 mm.

Wartość paczki:

Minimalna deklarowana wartość paczki pocztowej z podaną war-
tością nie może być mniejsza niż:

a) 75,00 zł – dla paczki o masie do 1 kg.
b) iloczyn masy danej paczki (zaokrąglonej w górę do pełnych ki-

logramów) przez 75,00 zł – dla paczek o masie ponad 1 kg.
Maksymalna wartość paczki z podaną wartością nie może przekra-

czać 70 000 zł.
http://www.upkornik.friko.pl

Zadania od 16. do 21. odnoszą się do tekstu III

16. Masa paczki pocztowej nie może przekroczyć

A. 200 kg B. 20 kg C. 2 kg D. 0,2 kg

17. 1500 mm to

A. 0,0015 m  B. 0,015 m  C. 0,15 m  D. 1,5 m

18. Minimalna wartość paczki o masie 750 dag wynosi

A. 5625 zł  B. 562,50 zł  C. 600 zł  D. 75 zł

19. Wymagania dotyczące wymiarów paczki pocztowej spełnia

paczka o wymiarach

A. 40 cm x 20 cm x 155 cm.
B. 80 cm x 20 cm x 135 cm.
C. 55 cm x 20 cm x 150 cm.
D. 60 cm x 20 cm x 145 cm.

20. Dla paczki, którą przedstawiono na rysunku, wymiar x zgod-

nie z wymogami poczty może wynosić co najwyżej

A. 168 cm.
B. 144 cm.
C. 120 cm.
D. 60 cm.

21. Pudło o wymiarach a x b x c wyrażonych w centymetrach

ma maksymalne wymiary paczki. Napisz wzór opisujący zależ-

ność między wymiarami tego pudła, jeśli a jest długością tego

pudła.

22. Pudło ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 20 cm x

30 cm x 40 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość tego pudła.

23. Urząd pocztowy czynny jest od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 8:00 do 20:00. Z powodu urlopów pracowników w lip-

cu skrócono o 2 godziny czas pracy tej placówki.

a) Napisz, w jakich godzinach może być czynny w lipcu ten urząd
pocztowy. Podaj trzy możliwości.

b) Napisz zawiadomienie informujące klientów tej placówki o zmia-
nie czasu jej otwarcia w lipcu.

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

24. Jesteś na wycieczce. Napisz kartę z pozdrowieniami do kolegi

lub koleżanki. Przekaż, gdzie jesteś i jak spędzasz czas na wycieczce.

Pamiętaj o poprawnym zaadresowaniu kartki. 
Uwaga! Dane adresata mogą być zmyślone. 
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Tekst II

poczmistrz „tytuł i funkcja urzędnika pocztowego odpowiedzial-
nego za prawidłowe funkcjonowanie poczty na określonych trasach;
tytuł zastąpiono tytułem naczelnika urzędu pocztowego”

http://www.filatelistyka.org

doręczyciel „ten, kto doręcza coś; oddawca (urzędowa nazwa li-
stonosza)”

listonosz „pracownik urzędu pocztowego doręczający adresatom
listy i inne przesyłki; doręczyciel pocztowy”

pocztylion 

1. dawniej „listonosz” 
2. dawniej „woźnica pojazdu pocztowego”

pocztowiec 

1. „pracownik pocztowy” 
2. „statek pocztowy” 
3. „gołąb pocztowy” 

http://sjp.pwn.pl 

Test po podstawówce
Szóstoklasiści! Już 4 kwietnia napiszecie pierwszy prawdziwy egzamin w swoim życiu. A po nim będziecie się starać o przyjęcie do gimnazjum. Dziś mamy dla was próbny test 

po podstawówce. Podobny napiszecie w kwietniu. A już w sobotę dołączymy do „Gazety” CD-ROM z testami dla szóstoklasistów. Powodzenia!
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