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Na starcie otrzymujesz od nas 96 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!

Agnieszka Krzemińska Rabusie na smokach (Polityka nr 22(2606), 2 czerwca 2007) fragment
Od XI w. aktywność wikingów słabnie. Miasta zaczęły chować się za wysokimi murami, więc trzeba było
się liczyć z długotrwałymi oblężeniami, w Europie rosła w siłę Hanza. Na morza wypłynęły kogi o wysokich
burtach, które mogły zasypywać gradem strzał niskie langskipy. Ostatnia wzmianka o wikingach, walczących na
morzu w swoich łodziach, dotyczy obrony Bergen przed piratami Hanzy w 1429 r. Dziś wikińskie langskipy znów
wypływają w morze. (…)
Najsłynniejszą repliką (łodzi z Gokstad) o nazwie Viking kpt. Magnus Andersen przepłynął w 1893 r.
Atlantyk. Wypłynął z Bergen i poprzez Wielkie Jeziora dotarł w końcu do Chicago na wystawę światową. Cała
podróż zajęła mu 27 dni. Konkurencja – replika Santa Marii, czyli statku, którym Kolumb dopłynął do Ameryki –
potrzebowała dwa razy dłuższego czasu. Wielbiciele wikińskich langskipów nie byli tym zdziwieni, w końcu to
wikingowie jako pierwsi Europejczycy pojawili się w Nowym Świecie. Dziś przebieg kolejnych rejsów langskipów
można śledzić w Internecie (np. na stronie http://www.havhingsten.dk/), a w Oslo (Viking Ship Museum) i
Roskilde te wspaniałe łodzie można zobaczyć na własne oczy.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Powyższy tekst zawiera informacje:
A) o wydarzeniach historycznych
B) z zakresu geografii
2. Osoba pisząca dba o:
A) wzrost napięcia emocjonalnego
C) podanie najistotniejszych faktów

C) o wydarzeniach współczesnych

D) o wikingach

B) stopniowe uchylanie rąbka tajemnicy
D) wyjaśnienie przyczyn podawanych przez siebie faktów

3. Pierwsze zdanie powyższego tekstu:
A) jest wprowadzeniem do pierwszej części wywodu
B) znajduje rozwinięcie w drugiej części tekstu
C) odnosi się do wydarzeń z przeszłości D) jest informacją o skutkach wydarzeń omawianych w pierwszej części
4. W powyższym tekście:
A) mamy narratora
C) brak fantastyki

B) zdarzenia zostają umiejscowione w czasie
D) pisząca nie zwraca się bezpośrednio do czytelnika

5. Z powyższego tekstu wynika, że:
A) okręty wikingów można było pokonać na morzu
B) burty okrętów wikingów były niskie
C) langskipy to łodzie wikingów
D) w XV wieku ostatni raz napisano o walce wikingów na morzu
6. Mieszkańcy miast mogli czuć się bezpiecznie, ponieważ:
A) taktyka wikingów nie zakładała długich oblężeń
B) mury miast zapewniały ochronę
C) wikingowie zmienili system gospodarczy
D) morze było patrolowane przez kogi Hanzy
7. Zdanie Dziś wikińskie langskipy znów wypływają w morze oznacza, że:
A) zagrożenie powróciło
B) potrafimy dziś wybudować kopie statków wikingów
C) kultura wikingów wciąż fascynuje
D) statki wikingów mają wciąż znaczenie gospodarcze

8. Kpt. Magnus Andersen:
A) jest słynnym dwudziestowiecznym żeglarzem
C) odbył swój rejs w 1893 roku

B) przepłynął Atlantyk
D) płynął szybciej niż kopia okrętu Kolumba

9. W powyższym tekście można znaleźć informacje potwierdzające fakt, że:
A) to wikingowie mogli pierwsi odkryć Amerykę
B) wikingowie mogli wypływać na pełne morze
C) łodzie wikingów płynęły zbyt wolno, by dopłynąć do Nowego Świata
D) to jedynie Kolumb mógł dopłynąć do Ameryki
10. Podkreślone wyrazy w wypowiedzeniu Miasta zaczęły chować się za murami:
A) mają znaczenie przenośne
B) są elementem humorystycznym
C) należą do języka mówionego (potocznego)
D) stanowią animizację (ożywienie)
11. Forma najsłynniejsza replika sugeruje, że:
A) istnieje wiele replik łodzi wikingów
C) ta replika (Viking) ma największe rozmiary

B) jest tylko jedna kopia łodzi
D) (Viking) nie naśladuje żadnej łodzi – jest oryginalny

12. Prawdą jest, że:
A) w internecie możemy zobaczyć współczesne trasy langskipów B) łodzie wikingów mają swoich fanów
C) łodzie wikingów możemy zobaczyć w stolicy Danii D) Viking Ship Museum znajduje się w stolicy Norwegii
13. W zdaniu Kogi mogły zasypywać gradem strzał langskipy podkreślone sformułowanie:
A) służy wyłącznie wyrażeniu emocji osoby piszącej
B) informuje o dużej ilości strzał
C) stanowi ocenę działań wikingów
D) wyolbrzymia zjawisko
14. Zdanie W końcu to wikingowie jako pierwsi (…) pojawili się w Nowym Świcie:
A) jest opinią piszącej
B) to twierdzenie miłośników wikingów
C) to fakt bezsprzecznie potwierdzony naukowo D) podaje informację bezsprzecznie niewiarygodną
15.Pisząca, chcąc uczynić tekst przystępniejszym, unika:
A) cytowania prac naukowych
B) używania specjalistycznych pojęć naukowych
C) podawania dat
D) wyrażania własnych ocen
16. Wyraz aktywność:
A) jest rzeczownikiem
C) ma formę czasownika w bezokoliczniku

B) odmienia się przez przypadki
D) ma trzy sylaby

17. W pierwszym zdaniu wyraz aktywność:
A) jest podmiotem
C) jest orzeczeniem

B) jest określany przez wyraz wikingów
D) określa wyraz wikingów

18. Wypowiedzenie Miasta zaczęły chować się za wysokimi murami:
A) jest równoważnikiem zdania
B) ma jedną przydawkę
C) nie ma podmiotu domyślnego
D) jest zdaniem pojedynczym
19. Rzeczownikiem nie jest wyraz:
A) oblężeniami
B) gradem

C) wikińskie

D) Europejczycy

20. Rzeczownikiem oraz czasownikiem może być wyraz:
A) przebieg
B) razy

C) nazwie

D) przepłynięcie

21. Wyraz najsłynniejsza:
A) jest przymiotnikiem

C) z nie- pisze się oddzielnie

B) to przysłówek

22. W wyrazie wysokimi:
A) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek
C) są trzy sylaby

B) jest tyle samo sylab co spółgłosek
D) jest mniej sylab niż samogłosek

23. Sformułowanie rosła w siłę oznacza:
A) słabła
B) stawała się coraz potężniejsza

C) to samo co obrastać w piórka

D) stopniuje się

D) zyskiwała przewagę

24. Wypowiedzenie Na morza wypłynęły kogi ma podmiot wyrażony:
A) rzeczownikiem w formie liczby mnogiej
B) rzeczownikiem w formie dopełniacza
C) inną niż rzeczownik częścią mowy
D) kilkoma wyrazam

