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OMNIBUS 2012
28.03.2012
JERZYK – klasa 5 szkoły podstawowej
Czas trwania konkursu: 45 minut

Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 96 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za
błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa
lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników itp.

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA!

Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem!

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” księga IV wersy 602-625
Strzelcy stali, i każdy ze strzelbą gotową
Wygiął się jak łuk naprzód, z wciśnioną w las głową;
Nie mogą dłużej czekać! już ze stanowiska
Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska;
Chcą pierwsi spotkać zwierza: choć Wojski ostrzegał,
Choć Wojski stanowiska na koniu obiegał,
Krzycząc, że czy kto prostym chłopem, czy paniczem,
Jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem.
Nie było rady! wszyscy pomimo zakazu
W las pobiegli, trzy strzelby huknęły od razu;
Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały
Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały.

Ryk okropny! boleści, wściekłości, rozpaczy;
Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy
Grzmiały ze środka puszczy; strzelcy - ci w las śpieszą,
Tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą;
Jeden Wojski w żałości, krzyczy, że chybiono.
Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną
Na przełaj zwierza, między ostępem i puszczą;
A niedźwiedź, odstraszony psów i ludzi tłuszczą,
Zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone,
Ku polom, skąd już zeszły strzelcy rozstawione,
Gdzie tylko pozostali z mnogich łowczych szyków
Wojski, Tadeusz, Hrabia, z kilką obławników.

1. Powyższy fragment:
A) pochodzi z utworu poetyckiego
C) jest pisany prozą

B) należy do literatury pięknej
D) jest podzielony na akapity

2. W powyższym tekście można znaleźć:
A) rymy
B) refren

C) cytat

3. Adresatem w powyższym tekście:
A) są uczestnicy polowania
C) jest każdy czytelnik

B) jest wyłącznie znawca obyczajów łowieckich
D) mogą być ludzie nieznający się na łowach

4. Powyższy tekst charakteryzuje się:
A) rozbudowanymi opisami
B) fabułą
5. W powyższym tekście:
A) występuje bohater zbiorowy
C) bohaterem jest osoba opowiadająca tę historię
6. Opisywane wydarzenie;
A) jest niezwykle dramatyczne
C) jest zabawne

D) dialog

C) jednowątkowością

D) występowaniem narratora

B) bohaterami są nie tylko ludzie
D) bohaterami są wyłącznie myśliwi

B) związane jest z codziennym życiem
D) przebiega w sposób żywiołowy

7. Zachowanie myśliwych:
A) charakteryzuje się odpowiedzialnością
C) odpowiada powadze chwili
8. O Wojskim możemy powiedzieć, że:
A) zna się na polowaniach B) dowodzi obławą

B) świadczy o braku dyscypliny
D) może stanowić wzór odwagi
C) jest władczy

D) wydaje rozsądne rozkazy

9. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że:
A) polowanie na niedźwiedzia jest niebezpieczne
B) podczas polowania trzeba zachować dyscyplinę
C) w polowaniu chodzi o rywalizację między myśliwymi
D) organizacja polowań jest zajęciem niezwykle skomplikowanym
10. Przyczyną niepowodzenia w pierwszym momencie polowania na niedźwiedzia:
A) był błąd popełniony przez Wojskiego B) był spryt niedźwiedzia
C) była niecelność strzałów
D) było nieodpowiedzialne zachowanie myśliwych
11. W przedstawionym tekście brak:
A) opisu niedźwiedzia
B) przedstawienia zakończenia tej historii
C) określeń wskazujących na funkcje poszczególnych uczestników polowania
D) informacji o wyglądzie Wojskiego
12. W tekście możemy znaleźć:
A) wyliczenie
B) pytanie

C) znak wykrzyknienia

13. Wyraz chybiono:
A) jest czasownikiem w formie nieosobowej
C) odmienia się przez przypadki

D) średnik

B) jest przysłówkiem
D) ma formę 3. os. l. poj.

14. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) wrzask
B) polom

C) stanowiska

D) kanonada

15. Cztery sylaby znajdują się w wyrazie:
A) odstraszony
B) strzeżone

C) obławników

D) wściekłości

16. Trzy samogłoski znajdują się w wyrazie:
A) rozpaczy
B) skąd

C) trąby

D) paniczem

17. Trzy spółgłoski znajdują się w wyrazie:
A) gdzie
B) nazad

C) echem

D) psów

18) Akcent na przedostatnią sylabę nie pada w wyrazie:
A) skąd
B) las
C) gdzie

D) jedną

19.Wyraz mniej:
A) jest przysłówkiem
C) odmienia się przez przypadki

B) stopniuje się
D) jest w stopniu równym

20. W zdaniu Tamci kurki odwodzą:
A) podmiot jest rzeczownikiem
C) występuje podmiot domyślny

B) brak podmiotu
D) podmiotem jest wyraz tamci

21. Rzeczownikiem w celowniku jest wyraz:
A) koniu
B) smyczem

C) zakazu

22. Wyraz okropny:
A) jest przymiotnikiem
C) odmienia się przez przypadki
23. Wyraz nazad:
A) w tekście oznacza z powrotem
C) znaczy po prostu tyłem

D) strzelców

B) podlega stopniowaniu
D) nie podlega stopniowaniu i nie odmienia się przez przypadki
B) można rozumieć, jako szybko
D) jest czasownikiem

24. Tyle samo spółgłosek, co samogłosek jest w wyrazie:
A) ci
B) polom
C) echem
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D) jeżeli

