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OMNIBUS 2006
30.03.2006
SZPAK – klasa 4 szkoły podstawowej
Czas trwania konkursu: 45 minut
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 92 punkty – 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!

Joanna Kulmowa Gdyby ocean był w łazience
Gdyby ocean był w łazience –
nie krzyczałby tata,
że ja kąpać się nie chcę.
Co wieczór wanną dopływałbym wpław
do koralowych raf.
Albo ścigałbym się z foką,
albo oglądałbym skarby zatopione głęboko.
Albo udawałbym pirata.
Albo na grzbiecie delfina nad wodą bym latał.
Albo
stałbym się Robinsonem z kozą i papugą
i wracał do domu na bardzo niedługo.
Chyba
że wannę wywróciłyby wieloryby
i już
nie byłoby gdyby.
1. W wierszu powyższym:
A) są rymy
C) występują powtórzenia

B) możemy znaleźć adresowane do nas pouczenie
D) jest refren

2. O osobie wypowiadającej się w tym tekście możemy powiedzieć, że:
A) uwielbia się kąpać
B) ma bujną wyobraźnię
C) jest dzieckiem
3. Wiersz ten:
A) ma wyraźnie wskazanego adresata
C) pokazuje, kto upomina bohatera

D) marzy o przygodach

B) pokazuje nam, jakie korzyści daje dbanie o higienę
D) informuje nas, o tym z jakimi zarzutami spotyka się bohater

4. Pogodny nastrój utworu:
A) zawdzięczamy powtarzaniu tych samych wyrazów
C) zawdzięczamy używaniu przez mówiącego wyrazów zdrobniałych

B) stwarza język, którym posługuje się bohater
D) stwarzają zaskakujące porównania

5. Poznając wiersz, możemy przypuszczać, że jego bohater:
A) czyta książki przygodowe
B) ogląda w telewizji programy przyrodnicze
C) lubi aktywnie wypoczywać
D) jest człowiekiem ze wszystkiego niezadowolonym
6. W powyższym utworze nie znajdziesz:
A) cytatów
B) nazw ssaków
C) odwołań do znanej postaci z powieści lub filmu
7. W zdaniu Co wieczór wanną dopływałbym wpław do koralowych raf:
A) występuje jeden czasownik
B) możemy znaleźć trzy przymiotniki
C) pojawiają się trzy rzeczowniki
D) występuje jeden rzeczownik
8. Przymiotnikiem jest:
A) wpław
B) niedługo

C) głęboko

D) koralowych

D) nazw ryb

9. W tytule wiersza Joanny Kulmowej:
A) rzeczowników jest dwa razy więcej niż czasowników
C) użyty jest czasownik w formie czasu teraźniejszego
10. Tekst powyższy możemy nazwać:
A) utworem poetyckim
C) wierszem zawierającym opisy

B) mamy do czynienia ze zdaniem
D) występuje czasownik w 3 os. l. poj.

B) dziełem prozatorskim
D) utworem zawierającym fabułę

Rafał Korbal: Słynne bitwy (Grunwald 1410r. fragment)
W 1409 roku Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską. Jagiełło nie był jeszcze wtedy w pełni gotowy do wojny.
Jesienią tego samego roku obie strony zawarły rozejm, który miał trwać do Zielonych Świąt 1410 roku. Przez całą zimę
i wiosnę przeciwnicy przygotowywali się do letnich walk. Gromadzono zapasy żywności, produkowano broń
i zaciągano żołnierzy. Zwaśnione strony prowadziły w Europie ożywioną akcję propagandową. Polska i Litwa
przekonywały o agresywnych zamiarach rycerzy zakonnych. Krzyżacy natomiast przedstawiali Jagiełłę i Witolda
(władcę Litwy) jako barbarzyńskich pogan, zagrażających katolickiej Europie. Wojna z nimi miała być dla Zachodu
kolejną krucjatą.
11. W powyższym tekście można znaleźć informację o:
A) uzbrojeniu wojsk polskich i krzyżackich
B) sposobach przygotowywania się do wojny
C) czasie, w którym obie strony przygotowywały się do wojny D) okresie, na jaki zawarto rozejm
12. Zgodnie z powyższym tekstem strona polska nie zareagowała na zajęcie ziemi dobrzyńskiej, gdyż:
A) obowiązywał wtedy rozejm
B) ziemia dobrzyńska nie była ważnym obszarem
C) Jagiełło nie dostrzegał zagrożenia ze strony krzyżackiej
D) Jagiełło i Witold zostali oczernieni przez Krzyżaków w zachodniej Europie
13. Z tekstu powyższego dowiemy się:
A) jaki stopień pokrewieństwa łączył Jagiełłę i Witolda
C) jaki tytuł nosił władca Litwy

B) kto był władcą Litwy
D) o co Krzyżacy oskarżali Jagiełłę i Witolda

14. Strona polsko-litewska przedstawiła na arenie międzynarodowej:
A) argumenty świadczące o pogaństwie rycerzy zakonnych B) oskarżenia zakonu o zamiar podboju ziem polskich
C) fakt, że nie jest jeszcze przygotowana do wojny
D) argumenty mające wykazać bezprawność działań państwa zakonnego
15. Krzyżacy oczekiwali, że rycerze zachodniej Europy poprą ich w wojnie z państwem polskim, gdyż:
A) będą uważali, że walczą przeciw poganom
B) będą chcieli zdobyć sławę
C) będą myśleli, że bronią cywilizacji europejskiej
D) będą nienawidzili Jagiełły i Witolda
16. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że akcja propagandowa to działania:
A) które mogą poprzedzać wypowiedzenie wojny
B) mające na celu rozpowszechnienie pewnej opinii
C) pokazujące słuszność własnych racji
D) podważające sens działań przeciwnika
17. W czasach, o których mowa w powyższym tekście, w użyciu były:
A) miecze
B) muszkiety
C) kusze
D) łuki
18. Użyte w zdaniu Zwaśnione strony prowadziły w Europie ożywioną akcję propagandową, podkreślone słowo można
zastąpić wyrazem:
A) skłócone
B) skonfliktowane
C) poróżnione
D) sporne
19. Król Władysław Jagiełło, o którym mowa w powyższym tekście:
A) dowodził wojskami, które pokonały wojska krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem
C) zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną

B) był Polakiem
D) mieszkał na Wawelu

20. W zdaniu gromadzono zapasy żywności:
A) nie ma czasownika
C) występuje czasownik w formie bezosobowej

B) są dwa rzeczowniki
D) wszystkie wyrazy są czasownikami

21. Zamek Krzyżacki można zwiedzić w:
A) Malborku
B) południowej Polsce

C) Szczytnie

D) Golubiu - Dobrzyniu

22. Rzekami polskimi są:
A) Warta
B) San

C) Dunaj

D) Noteć

C) Bukareszt

D) Lizbona

23. Stolicą państwa nie jest:
A) Berlin
B) Barcelona
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