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Na starcie otrzymujesz od nas 108 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz dodatkowo
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 i innych pomocy
naukowych. Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj
wszelkie nieprawidłowości. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz.
Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie. Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!

TEKST ZNAJDUJE SIĘ NA OSOBNEJ KARTCE
1. Powyższy tekst poświęcony jest tematyce:
A) morskiej
B) historycznej
C) gospodarczej
2. Pisząca w swoim wywodzie:
A) wypowiada się z pozycji naukowca
C) określa czas omawianych wydarzeń
3. Adresatem wypowiedzi są:
A) wikingowie B) specjaliści

D) kulturalnej

B) wspomina o odkryciach naukowych
D) czasem nadaje swojej wypowiedzi charakter emocjonalny

C) zwykli czytelnicy

4. Powyższy tekst charakteryzuje się:
A) uroczystym nastrojem
B) tajemniczością

D) ludzie zainteresowani problematyką historyczną
C) rzeczowością

D) baśniowością

5. W swoim wywodzie pisząca odwołuje się do:
A) legend
B) wierzeń wikingów
C) aktualnego stanu wiedzy D) konkretnych publikacji naukowych
6. W powyższym tekście nie ma:
A) elementów fabuły
B) bezpośrednich zwrotów do czytelnika

C) danych liczbowych

D) dat

7. Temat powyższego tekstu oddaje sformułowanie:
A) ewolucja konstrukcji łodzi wikingów
B) kim byli wikingowie?
C) walory konstrukcyjne łodzi wikingów
D) jak to w ogóle mogło pływać?
8. Z powyższego tekstu wynika, że:
A) nie dysponujemy dziś żadnym oryginalnym okrętem wikingów
B) łodzie wikingów znajdowały się w ich grobach
C) od XVIII wieku więcej wiemy o kulturze wikingów
D) wciąż bardzo mało wiemy o łodziach wikińskich
9. W 1935 roku:
A) pierwszy raz odkryto kompletny langskip
C) w grobowcu królewskim odkryto resztki langskipa

B) pierwszy raz odkryto resztki langskipa
D) odkryto resztki klasycznej długiej łodzi wikingów

10. Wątpliwości co do funkcjonalności łodzi wikingów budził fakt, że:
A) były one zbyt krótkie
B) miały bardzo niskie burty C) były zbyt ciężkie
11. Szybkość łodzi wikingów była wynikiem:
A) stosunku długości do szerokości
C) powierzchni żagli

D) wyglądały na mało stabilne

B) dopasowaniem materiałów i konstrukcji
D) wyłącznie umiejętności żeglarzy

12. Z powyższego tekstu wynika, że:
A) wikingowie mają swój wkład w rozwój europejskiego szkutnictwa
B) szczytowym osiągnięciem szkutnictwa wikingów była dłubanka
C) w łodziach wikingów nie montowano sterów
D) wikingowie nie używali do budowy łodzi elementów żelaznych

13. Przewiercane do burt klepki:
A) umożliwiły podwyższając burtę wypływać na pełne morze
C) zapoczątkowało technikę zakładkową

B) były elementem zdobniczym
D) chroniły łódź przed wlewającą się wodą

14. Z powyższego tekstu wynika, że łodzie wikingów:
A) były zawsze napędzane wyłącznie za pomocą żagli
B) dopiero od 700 r. łodzi można było używać do celów wypraw łupieżczych
C) wystająca belka dziobowa chroniła kadłub
D) dłubanki nie nadawały się do wypraw łupieżczych
15. Ostatnie zdanie:
A) zawiera ocenę
B) informuje o ostatnim etapie rozwoju konstrukcji łodzi wikingów
C) informuje o ważnej zmianie w konstrukcji langskipów
D) wskazuje na fakt, który pozwoli zwiększyć żeglowność langskipów
16. Sformułowanie pozostałości wikińskich łodzi zawiera:
A) dwa rzeczowniki
B) jeden przymiotnik
C) czasownik w formie bezokolicznika
D) czasownik w formie osobowej
17. Pierwsze zdanie powyższego tekstu:
A) jest zdaniem pojedynczym
C) jest zdaniem bezpodmiotowym
18. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) stabilność
B) proporcje

B) zawiera dwa orzeczenia
D) zawiera okolicznik i dopełnienie
C) resztki

D) wyprawy

19.W wypowiedzeniu Wszystko zaczęło się od skromnej dłubanki:
A) podmiotem jest rzeczownik
B) występuje jedna przydawka
C) podmiotem jest wyraz wszystko
D) mamy dwa rzeczowniki
20. Wyrazy w sformułowaniu technikę zakładkową:
A) są w tym samym przypadku
B) nie mają równej ilości samogłosek
C) mają tę samą ilość spółgłosek
D) to rzeczownik i przysłówek
21. Przymiotnikiem nie jest wyraz:
A) uniesione
B) wystająca

C) sprawdzające się

D) klasycznego

22. W wypowiedzeniu Zaczęto wątpić, czy nadawała się do żeglugi:
A) mamy zdanie podrzędne i nadrzędne
B) jest jedno orzeczenie
C) orzeczenie (orzeczenia) to wyłącznie czasownik (czasowniki) w formie osobowej
D) mamy czasownik w formie czasu teraźniejszego
23. Podkreślony wyraz w sformułowaniu perfekcyjne dopasowanie konstrukcji:
A) nie jest wyrazem polskiego pochodzenia
B) jest przymiotnikiem
C) ma pięć sylab
D) ma tyle samo głosek co liter
24. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu Zapewniało to stabilność:
A) jest podmiotem B) jest zaimkiem
C) odmienia się przez przypadki
25. W sformułowaniu polowanie na wieloryby:
A) mamy dwa rzeczowniki
C) mamy zaimek

D) jest jednosylabowy

B) nie wszystkie wyrazy należą do odmiennych części mowy
D) jest rzeczownik w bierniku

26. Podkreślony wyraz wypowiedzeniu Burta miała zaledwie jeden metr jest:
A) właściwie niepotrzebny
B) nadużyciem stylistycznym
C) podmiotem
D) wyrazem, którego znaczenie zawiera się już w innym wyrazie
27. Sformułowanie stosunek długości do szerokości:
A) zawiera trzy rzeczowniki
B) nie zawiera czasownika
C) zawiera przyimek
D) zawiera wyraz czterosylabowy

