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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! 
 

 

Najmniejsze USB świata POLITYKA nr 49 (2632), 8 grudnia 2007 

Większość posiadaczy notebooków używa już bezprzewodowych myszek. Dlatego po skończonej pracy muszą 

wyjmować odbiornik USB (umożliwiający komunikację myszki z komputerem), by przez przypadek nie urwać go przy 

przenoszeniu notebooka albo by w ogóle móc schować komputer do torby. Firma Logitech postanowiła to zmienić i 

wypuściła na rynek bezprzewodową laserową mysz z najmniejszym na świecie odbiornikiem USB. Wystaje on z 

notebooka jedynie na 8mm. Myszka o nazwie Logitech VX Nano jest do kupienia w Polsce za ok. 299zł. 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

 

1. Tytuł powyższego tekstu: 

A) informuje nas o temacie   B) wskazuje na najważniejszą cechę prezentowanego przedmiotu 

C) wskazuje na formę tekstu    D) wskazuje na adresata  
 

2. Tematykę  załączonego tekstu można określić jako: 

A) współczesną    B) związaną z urządzeniami używanymi współcześnie 

C) naukową     D) odnoszącą się do zagadnień związanych z informatyką 
 

3. W swojej wypowiedzi osoba pisząca: 

A) bezpośrednio zwraca się do odbiorcy  B) używa wielu zwrotów potocznych   

C) stawia odbiorcy pytania    D) używa słownictwa specjalistycznego  
 

4. Celem piszącego jest: 

A) przekazanie czytelnikowi informacji   B) rozbawienie czytelnika 

C) krytyczna ocena omawianego urządzenia  D) wyrażenie swoich wątpliwości  
 

5. Osobę piszącą możemy nazwać: 

A) poetą   B) autorem    C) prozaikiem     D) scenarzystą  
 

6. Ponieważ nie znamy imienia i nazwiska osoby piszącej powyższy tekst: 

A) możemy nazwać anonimowym   B) ma charakter zagadkowy  

C) możemy potraktować niedosłownie    D) nie może mieć również odbiorcy 
 

7. Cechą charakterystyczną dla stylu powyższego tekstu jest: 

A) zwięzłość      B) możliwość używania wyrazów skróconych 

C) przenośny charakter używanych sformułowań D) rzeczowość 
 

8. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że osoba pisząca: 

A) nie zna się na komputerach  B) rozumie problemy związane z użytkowaniem omawianych urządzeń  

C) interesuje się nowinkami technicznymi D) nie jest entuzjastą miniaturyzacji 
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9. W powyższym tekście można znaleźć informację o: 

A) cenie produktu w Polsce    B) nazwie producenta sprzętu 

C) nazwie sprzętu     D) szczegółach technicznych konstrukcji urządzenia 

 

10. Tekst w nawiasie: 

A) jest skierowany do mniej świadomych czytelników   B) zawiera oceny   

C) wprowadza opis        D) wyjaśnia funkcję odbiornika USB 

 

11. Sformułowania większość posiadaczy notebooków czy muszą oni: 

A) nazywają możliwych odbiorców omawianego sprzętu   B) wskazują na głównych adresatów tekstu   

C) świadczą o utożsamieniu się autora z czytelnikiem   D) są zwrotami bezpośrednimi do czytelnika   

 

12. Podkreślony wyraz w sformułowaniu wystaje on (…) jedynie na 8 mm. : 

A) wskazuje na nowoczesność rozwiązania  B) ma wzbudzić u czytelnika podziw 

C) wyraża powątpiewanie    D) nie zawiera elementu oceny 

 

13. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że: 

A) bezprzewodowe myszki są powszechnie używane B) mało jest już myszek połączonych przewodowo 

C) dotychczasowe odbiorniki USB często ulegały uszkodzeniom  

D) dotychczasowe odbiorniki USB utrudniały schowanie sprzętu do torby 

 

14. Powiedzeniem, które najbardziej pasuje do wymowy powyższego tekstu jest porzekadło: 

A) lepsze jest wrogiem dobrego    B) zamienił stryjek siekierkę na kijek  

C) potrzeba jest matką wynalazków    D) myślenie ma przyszłość 

 

15. Czasownikiem nie jest wyraz: 

A) nie urwać    B) komunikację   C) wypuściła   D) większość 

 

16. Wyraz myszek:  

A) ma dwie sylaby  B) jest zdrobnieniem   C) ma cztery spółgłoski  D) nie dzieli się na sylaby   

 

17. Wyraz mysz: 

A) ma mniej liter niż głosek  B) ma jedną sylabę   C) ma jedną samogłoskę  D) ma trzy głoski 

 

18. W sformułowaniu do kupienia: 

A) występuje rzeczownik       B) jest czasownik 

C) znajduje się wyraz należący do nieodmiennej części mowy D) nie ma ani rzeczownika, ani czasownika  

 

19. Podkreślony wyraz w sformułowaniu wystaje on z notebooka   jest czasownikiem w formie:  

A) czasu teraźniejszego B) liczby pojedynczej  C) trzeciej osoby D) nieosobowej 

 

20. Wyraz on: 

A) ma równą ilość spółgłosek i samogłosek   B) ma jedną sylabę  

C) ma tyle samo liter co głosek    D) należy do odmiennej części mowy   

 

21. W wyrazie postanowiła jest: 

A) pięć samogłosek      B) więcej spółgłosek niż samogłosek  

C) pięć sylab       D) tyle samo liter co głosek 
 

22. W wypowiedzeniu po skończonej pracy: 

A) nie ma wyrazu jednosylabowego   B) jest rzeczownik dwusylabowy  

C) znajduje się wyraz trzysylabowy    D) nie ma czasownika 
 

23. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 

A) przy    B) schować    C) przypadek   D) urwać  


