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OMNIBUS 2009
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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!

Małgorzata Kaczmar Egipska księżniczka z Wrocławia przebadana przez tomograf.
(Polska Gazeta Wrocławska, 16.02.2009) Fragment
Nowymi eksponatami może się pochwalić uniwersyteckie Muzeum Człowieka przy ul. Kuźniczej 35 we
Wrocławiu. To zrekonstruowana twarz egipskiej księżniczki i obraz tomograficzny jej mumii.
Do przedwojennego Breslau egipską mumię sprowadził przed laty właściciel mieszczącej się przy
pl. Solnym 3 apteki Pod Murzynem. Działająca w tym miejscu od średniowiecza apteka co jakiś czas zmieniała
właściciela. W XVI wieku został nim Jacob Krause. I to on w 1599 roku odziedziczył w spadku po niejakim
dr. Laurentiusie Schotzu zbiory zielarskie i dwie mumie. Jedna z nich w 1946 roku trafiła na Uniwersytet
Wrocławski. Dlaczego jednak 500 lat temu ktoś przywiózł ją z dalekiego Egiptu do miasta nad Odrą?
- Po prostu kiedyś aptekarze wierzyli, że sproszkowane szczątki mumii są panaceum na wiele chorób.
Uważano też, że dodane do lekarstwa wzmacniają jego działanie - tłumaczy Agnieszka Tomaszewska, kustosz
muzeum.
1. Tematem powyższego tekstu jest:
A) informacja dotycząca życia politycznego
C) informacja o przełomowym odkryciu naukowym

B) ciekawostka ze świata nauki i kultury
D) ocena wystawy w Muzeum Człowieka

2. W powyższym tekście:
A) wypowiada się wyłącznie jego autor
B) pada nazwa pracownika muzeum
C) piszący cytuje wypowiedź osoby związanej z muzeum
D) autor własnymi słowami oddaje sens wypowiedzi swojego rozmówcy
3. Autor powyższego tekstu:
A) wie więcej od swojego czytelnika
C) zakłada, że czytelnik wie tyle samo

B) odwołuje się do wiedzy czytelnika
D) poucza czytelnika

4. W powyższym tekście brak:
A) dat
B) cudzysłowów

C) dwukropków

5. Tekst powyższy:
A) adresowany jest nie tylko do dzieci
C) nie ma konkretnego adresata

B) ma zachęcić do zwiedzania muzeum
D) przeznaczony jest dla naukowców

D) znaków wykrzyknienia

6. Z przywołanego tekstu możemy się dowiedzieć:
A) jaki jest adres muzeum
B) w jakim miejscu znajduje się apteka Pod Murzynem
C) czy apteka Pod Murzynem istnieje do dziś
D) jak nazywał się aptekarz, który sprowadził mumię do Wrocławia
7. Prawdą jest, że:
A) w aptece znajdowały się dwie mumie
B) nie wiadomo, jak nazywała się osoba, o której autor mówi egipska księżniczka
C) twarz księżniczki zrekonstruowano za pomocą tomografu
D) trudno powiedzieć, dlaczego do Wrocławia dawno temu sprowadzono mumię

8. Zamiarem autora powyższego tekstu było:
A) rozbawienie czytelnika
C) zabranie głosu w dyskusji

B) poinformowanie czytelnika
D) przekonanie czytelnika do swojej racji

9. Postawione w tekście pytanie ma:
A) urozmaicić wypowiedź autora
C) ożywić tekst

B) zwiększyć zainteresowanie czytelnika
D) pokazać, że nie wszystko jednak potrafimy sobie wyjaśnić

10. Użyte w tekście słowo panaceum:
A) oznacza ( na podst. analizy tekstu) szczątki mumii
C) stanowi nazwę leku, który jest skuteczny w każdym przypadku
11. Z Egiptem kojarzy się pojęcie:
A) piramida
B) Sfinx

B) pochodzi z obcego języka
D) to inna nazwa mumii

C) Nil

D) faraon

12. Jadąc do Egiptu:
A) należy się ciepło ubrać
B) powinno się zabrać buty przeznaczone do chodzenia po górach
C) dobrze jest zarezerwować bilet na walki byków
D) można liczyć na przejażdżkę wielbłądem
13. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że:
A) nauka potwierdza część dawnych poglądów
B) poglądy na medycynę zmieniły się bardzo
C) dawniej leczono ludzi skuteczniej, gdyż stosowano środki medycyny naturalnej
D) nie wierzymy dziś w skuteczność niektórych dawnych leków
14. W tytule powyższego tekstu:
A) występuje przymiotnik
C) wszystkie informacje mają sens dosłowny

B) nie ma rzeczownika
D) znajduje się informacja nieprawdziwa

15. Powyższy tekst można nazwać:
A) streszczeniem
B) sprawozdaniem

C) artykułem

D) ogłoszeniem

16. Czasownikiem jest wyraz:
A) są
B) przywiózł

C) wzmacniają

D) tłumaczy

17. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz:
A) wierzyli
B) zmieniła

C) uważano

D) pochwalić się

18. Wyrazem mającym więcej niż trzy sylaby jest słowo:
A) panaceum
B) sproszkowane
C) eksponatami

D) zielarskie

19. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że wielką literą piszemy:
A) nazwy instytucji
B) nazwy tytułów
C) nazwy rzek

D) nazwy ulic i placów

20. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) działanie
B) roku

D) właściciel

C) zbiory

21. W powyższym tekście można znaleźć pewne nietypowe formy wyrazów. Są nimi słowa:
A) dwie mumie
B) Egiptu
C) laty
D) uniwersyteckie
22. Dwa rzeczowniki znajdziemy w związku wyrazów:
A) kustosz muzeum
B) zbiory zielarskie

C) Uniwersytet Wrocławski D) egipska księżniczka

23. Związek czasownika z rzeczownikiem tworzą wyrazy:
A ) mumię sprowadził
B) aptekarze wierzyli
C) szczątki są
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D) uważano też

