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Na starcie otrzymujesz od nas 92 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
dodatkowy 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. Wyniki konkursu będą dostępne
6 tygodni po konkursie.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu
konkursowego Omnibus!
Tomasz Walat Wrak bez świdraka ( fragm.), Polityka nr49, 8 grudnia 2007r.
Holenderska jednostka handlowa z XVII w. spoczywa 125m pod powierzchnią wody w pobliżu wysepki Gotska Sandön,
kilkadziesiąt kilometrów na północ od Gotlandii. Nowe znalezisko trudno nawet nazwać wrakiem. „Czegoś takiego nie
widziałem nigdy dotychczas” – mówił w jednym z wywiadów Johan Rönnby, profesor archeologii sztokholmskiego
Uniwersytetu Södertörn. Wrak jest w lepszym stanie niż osławiony okręt wojenny Waza [główna atrakcja turystyczna
Sztokholmu], kiedy przed kilkudziesięcioma laty wyciągaliśmy go z wody”.
Również czołowy holenderski archeolog Martin Manders jest zachwycony kondycją statku. Podwodna kamera,
spuszczona z pokładu statku badawczego „Franklin”, wyraźnie pokazała bogatą ornamentykę na burtach i drewniane
rzeźby zdobiące część rufową. Jedyne, czego nie można się jeszcze doszukać, to nazwa statku, przysłonięta zapewne
lekko uszkodzonym sterem. Badania w holenderskich archiwach również nie dostarczyły informacji, która jednostka
zatonęła w tym okresie u wybrzeży Skandynawii.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!
1. Przedstawiony tekst:
A) jest opowiadaniem
B) ma charakter popularnonaukowy
C) jest związany z historią Polski
D) opowiada o odkryciu archeologicznym

2. Autor powyższego tekstu to:
A) dziennikarz
B) scenarzysta

C) powieściopisarz

3. Odbiorcą prezentowanego tekstu:
A) nie musi być specjalista w omawianej dziedzinie
C) są wyłącznie dzieci

B) są wyłącznie historycy
D) są wszyscy ludzie zainteresowani np. historią

4. Cytat umieszczony w tekście:
A) zawiera ocenę znaleziska
C) jest głosem naukowego autorytetu

B) opisuje stan obiektu
D) urozmaica styl wypowiedzi

5. Z naszego tekstu dowiemy się:
A) do kogo należał zatopiony okręt
C) jakie jest położenie wraku

B) na jakiej głębokości znajduje się wrak
D) z jakiego czasu pochodzi odkryty wrak

D) artysta

6. Ze zdania Nowe znalezisko trudno nawet nazwać wrakiem można wywnioskować, że:
A) niewiele z okrętu zostało
B) okręt jest prawie nieuszkodzony
C) odkrycie jest bez znaczenia
D) tylko wraki mają wartość naukową
7. Prawdą jest, że:
A) Szwecja ukrywała wiadomość o odkryciu B) na temat okrętu wypowiadają się nie tylko naukowcy szwedzcy
C) odkrycie pozostało bez echa
D) okręt był badany za pomocą podwodnej kamery

8. Badania wraku:
A) wykazały, że jednostka byłą bogato zdobiona na burtach B) pozwoliły odkryć figury zdobiące rufę statku
C) potwierdziły, że okręt leżał pod warstwą mułu
D) pozwoliły odtworzyć trasę, którą pokonywał statek
9. Zgodnie z informacją przedstawioną w przywołanym tekście:
A) w archiwach holenderskich nie ma informacji o naszym statku
B) okręt był największą jednostką w swoich czasach
C) odkrycia można było dokonać dzięki analizie dokumentów
D) Holendrzy nie byli zbyt dobrymi żeglarzami
10. Wspomniany w tekście okręt „Waza” :
A) jest najlepiej zachowanym okrętem wydobytym z dna Bałtyku
C) można podziwiać w Sztokholmie

B) można podziwiać od kilkudziesięciu lat
D) jest przygotowywany do ekspozycji

11. Nazwa odkrytego wraku:
A) w chwili pisania tekstu była nieznana B) przypuszczalnie została przysłonięta przez element wyposażenia okrętu
C) jest imieniem bogini
D) nadano na cześć władcy
12. Z kontekstu wypowiedzi można domyślić się, że podkreślony wyraz w wypowiedzeniu jest zachwycony
kondycją statku:
A) oznacza stanem
B) można rozumieć jako zrujnowanie
C) dotyczy rozmiarów statku
D) jest przeciwieństwem wyrazu młodość
13. Wymieniony w tekście Sztokholm:
A) jest stolicą Szwecji
C) jest miastem, w którym znajduje się uniwersytet

B) jest miastem w Holandii
D) jest portem śródziemnomorskim

14. Wprowadzona do tekstu informacja ujęta w nawias:
A) pochodzi od autora artykułu
C) jest adresowana do mniej zorientowanego odbiorcy

B) uzupełnia informację podana w cytacie
D) jest skierowana do znawców tematu

15. Pierwsze zdanie przedstawionego fragmentu:
A) ogranicza się wyłącznie do informacji
B) zawiera informację z którą będzie dyskutował autor
C) stanowi emocjonalną ocenę
D) zawiera informacje, które są rozwijane w dalszej części tekstu
16. Podkreślone wyrazy w sformułowaniu pod powierzchnią wody:
A) mają tyle samo sylab
B) mają tyle samo spółgłosek
C) są jednosylabowe
D) mają tyle samo samogłosek
17. W wyrazie powierzchnią:
A) jest więcej liter niż głosek
C) jest pięć spółgłosek

B) jest dwa razy więcej spółgłosek niż sylab
D) są trzy sylaby

18. Wyraz wrak:
A) nie ma formy liczby mnogiej
C) ma formę rodzaju męskiego

B) jest rzeczownikiem
D) ma dwie sylaby

19. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz:
A) piec
B) nazwać
C) płynie

D) starannie

20. Wyrazem jednosylabowym jest wyraz:
A) go
B) to

D) woda

C) tym

21. Więcej spółgłosek niż w wyrazie zapewne znajduje się w słowie:
A) profesor
B) jednostka
C) archeologii

D) czasach

22. Tyle samo sylab co w wyrazie turystyczna znajduje się w słowie:
A) badania
B) osławiony
C) zachwycony

D) badawczego

23. Sformułowanie profesor archeologii:
A) składa się z dwóch rzeczowników
C) ma tylko jeden rzeczownik

B) zawiera wyrazy o różnej liczbie sylab
D) zawiera wyraz trzysylabowy

