EUA, SEUA – kolejność pytań

EUA
1. (E)
Robert sądzi, że pierwszy utwór, którego słuchali, jest lepszy.
Michał sądzi, że drugi utwór, którego słuchali, jest lepszy.
2. (PSP)
Robert uważa, że wyjaśnienie przyczyn wybuchu wojen punickich, zawarte w pewnej książce, jest
właściwe.
Michał uważa, że wyjaśnienie przyczyn wybuchu wojen punickich, zawarte w innej książce, jest
właściwe.
3. (WM)
Robert sądzi, że kłamanie jest złe.
Michał uważa, że w pewnych sytuacjach kłamanie jest dopuszczalne.
4. (G)
Robert uważa, że ta potrawa jest pikantna.
Michał uważa, że ta potrawa wcale nie jest pikantna.
5. (E)
Robert sądzi, że pierwszy obraz, który oglądali, jest lepszy.
Michał sądzi, że drugi obraz, który oglądali, jest lepszy.
6. (G)
Robert sądzi, że śluby powinny odbywać się przed południem.
Michał sądzi, że śluby powinny odbywać się po południu.
7. (PF)
Robert sądzi, że dowód formuły matematycznej, przedstawiony przez pewnego matematyka, jest
poprawny.
Michał sądzi, że dowód tej samej formuły matematycznej, przedstawiony przez innego matematyka,
jest poprawny.
8. (WM)
Robert sądzi, że rząd powinien ograniczyć dozwoloną liczbę dzieci, jakie rodzina może mieć, żeby
zapobiec przeludnieniu.
Michał uważa, że rodziny powinny mieć tyle dzieci, ile zechcą.
9. (PF)
Robert uznaje opis budowy atomu przedstawiony w pewnej książce.
Michał uznaje opis budowy atomu przedstawiony w innej książce.
10. (PSP)
Robert ma pewien pogląd na to, dlaczego kryminaliści powracają na drogę przestępstwa.
Michał ma inny pogląd na to, dlaczego kryminaliści powracają na drogę przestępstwa.
11. (G)
Robert twierdzi, że najprzyjemniejsze są chłodne jesienne dni.
Michał twierdzi, że najprzyjemniejsze są ciepłe letnie dni.
12. (PF)
Robert uznaje wyjaśnienie sposobu działania mózgu przedstawione w pewnej książce.
Michał uznaje wyjaśnienie sposobu działania mózgu przedstawione w innej książce.

13. (E)
Robert sądzi, że pierwsza książka, którą czytali, jest lepsza.
Michał sądzi, że druga książka, którą czytali, jest lepsza.
14. (WM)
Robert uważa, że każdy powinien być odpowiedzialny za samego siebie.
Michał uważa, że ludzie powinni wspólnie dbać o siebie nawzajem.
15. (PSP)
Robert zgadza się z wyjaśnieniem procesu uczenia się języka przez dzieci zawartym w pewnej książce.
Michał zgadza się z wyjaśnieniem procesu uczenia się języka przez dzieci zawartym w innej książce.

SEUA
1. (E)
Robert sądzi, że pierwszy utwór, którego słuchali, jest lepszy.
Michał sądzi, że drugi utwór, którego słuchali, jest lepszy.
2. (PSP)
Robert uważa, że wyjaśnienie przyczyn wybuchu wojen punickich, zawarte w pewnej książce, jest
właściwe.
Michał uważa, że wyjaśnienie przyczyn wybuchu wojen punickich, zawarte w innej książce, jest
właściwe.
3. (E)
Robert uważa, że najładniejsze są figurki z porcelany.
Michał uważa, że najładniejsze są figurki ze szkła.
4. (WM)
Robert uważa, że zdrada partnera jest niewybaczalna.
Michał uważa, że w pewnych sytuacjach można wybaczyć partnerowi, który zdradził.
5. (PF)
Robert uważa, że wyjaśnienie powstania życia na Ziemi, zawarte w pewnej książce, jest właściwe.
Michał uważa, że wyjaśnienie powstania życia na Ziemi, zawarte w innej książce, jest właściwe.
6. (G)
Robert uważa, że do śniadania najbardziej pasuje herbata.
Michał uważa, że do śniadania najbardziej pasuje kawa.
7. (WM)
Robert sądzi, że kłamanie jest złe.
Michał uważa, że w pewnych sytuacjach kłamanie jest dopuszczalne.
8. (G)
Robert uważa, że ta potrawa jest pikantna.
Michał uważa, że ta potrawa wcale nie jest pikantna.
9. (E)
Robert sądzi, że pierwszy obraz, który oglądali, jest lepszy.
Michał sądzi, że drugi obraz, który oglądali, jest lepszy.
10. (G)
Robert sądzi, że śluby powinny odbywać się przed południem.
Michał sądzi, że śluby powinny odbywać się po południu.
11. (PF)
Robert sądzi, że dowód formuły matematycznej, przedstawiony przez pewnego matematyka, jest
poprawny.
Michał sądzi, że dowód tej samej formuły matematycznej, przedstawiony przez innego matematyka,
jest poprawny.

12. (WM)
Robert uważa, że dobro jednostki jest ważniejsze niż dobro ogółu.
Michał uważa, że dobro ogółu jest ważniejsze niż dobro jednostki.
13. (WM)
Robert sądzi, że rząd powinien ograniczyć dozwoloną liczbę dzieci, jakie rodzina może mieć, żeby
zapobiec przeludnieniu.
Michał uważa, że rodziny powinny mieć tyle dzieci, ile zechcą.
14. (PF)
Robert uznaje opis budowy atomu przedstawiony w pewnej książce.
Michał uznaje opis budowy atomu przedstawiony w innej książce.
15. (PSP)
Robert ma pewien pogląd na to, dlaczego kryminaliści powracają na drogę przestępstwa.
Michał ma inny pogląd na to, dlaczego kryminaliści powracają na drogę przestępstwa.
16. (G)
Robert twierdzi, że najprzyjemniejsze są chłodne jesienne dni.
Michał twierdzi, że najprzyjemniejsze są ciepłe letnie dni.
17. (PF)
Robert uznaje wyjaśnienie sposobu działania mózgu przedstawione w pewnej książce.
Michał uznaje wyjaśnienie sposobu działania mózgu przedstawione w innej książce.
18. (E)
Robert sądzi, że pierwsza książka, którą czytali, jest lepsza.
Michał sądzi, że druga książka, którą czytali, jest lepsza.
19. (PSP)
Robert posiada pewną opinię na temat przyczyn zwiększonej liczby rozwodów.
Michał posiada inną opinię na temat przyczyn zwiększonej liczby rozwodów.
20. (E)
Robert uważa, że pierwszy samochód, który oglądali jest ładniejszy.
Michał uważa, że drugi samochód, który oglądali jest ładniejszy.
21. (PSP) Robert ma pewną opinię na temat przyczyn bezrobocia.
Michał ma inną opinię na temat przyczyn bezrobocia.
22. (WM)
Robert uważa, że każdy powinien być odpowiedzialny za samego siebie.
Michał uważa, że ludzie powinni wspólnie dbać o siebie nawzajem.
23. (PSP)
Robert zgadza się z wyjaśnieniem procesu uczenia się języka przez dzieci zawartym w pewnej książce.
Michał zgadza się z wyjaśnieniem procesu uczenia się języka przez dzieci zawartym w innej książce.
24. (G)
Robert uważa, że najwygodniej śpi się na miękkim materacu.
Michał uważa, że najwygodniej śpi się na twardym materacu.
25. (PF)
Robert uznaje pewne wyjaśnienie przyczyn raka trzustki.
Michał uznaje inne wyjaśnienie przyczyn raka trzustki.

