
 

OMNIBUS 2009 

25.03.2009 

JERZYK – klasa 5 szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 96 punktów – 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! 
 

22 II 1512 Focus Historia nr 2/2009 

 „W Hiszpańskiej Sewilli zmarł Włoch Amerigo (hiszp. Americo) Vespucci, człowiek, od którego imienia 

pochodzi nazwa Ameryki. Miejsce na kartach historii zmyślny florentczyk zawdzięcza oszustwu. W 1499 roku 

płynął śladami Krzysztofa Kolumba, który dotarł do wybrzeży Wenezueli oraz ujścia rzeki Orinoko. Odkrywca 

Ameryki sądził, że ma do czynienia z kolejną wyspą. Vespucci zdał sobie jednak sprawę, że to, co widzi na 

horyzoncie, to nie wyspa, lecz wielki kontynent. W 1506 roku opublikował „List Amerigo Vespucciego o 

wyspach ostatnio odnalezionych w jego podróżach”. Stwierdził w nim, że w 1497 (!) roku odbył podróż, w 

trakcie której odkrył „perłowe wybrzeże”, będące częścią wielkiego lądu. W 1507 roku jeden z niemieckich 

kartografów nazwał imieniem Americo nowy kontynent. „Kolumb przemierzał wyspy. Vespucci odkrył 

Amerykę. Świat będzie w to wierzył dłużej niż trzy stulecia” – napisał z goryczą znany francuski historyk Jean 

Favier.” 
 
1. Test powyższy adresowany jest do: 

A) miłośników historii  B) ludzi niebędących specjalistami w naukach historycznych 

C) (wyłącznie) naukowców  D) miłośników literatury 
 

2. Temat powyższego tekstu poprawnie definiuje sformułowanie: 

A) historia wielkich odkryć geograficznych   B) prezentacja sylwetki „ florenckiego oszusta”  

C) narodziny nazwy wielkiego kontynentu   D) nowe, prawdziwe fakty o odkryciu Ameryki   
 

3. W powyższym tekście autor: 

A) przedstawia fakty znane historykom     B) nie dyskutuje z poglądami innych naukowców 

C) wyraża sądy niebędące jego prywatnymi opiniami D) bardziej od ocen eksponuje fakty  

 

4. W zaproponowanym tekście można znaleźć: 

A) cytaty  B) tytuł dzieła włoskiego żeglarza  C) dialog   D) narrację 

 

5. W prezentowanym tekście: 

A) piszący stara się unikać wyrażeń potocznych   B) nie ma opisów  

C) brak zwrotów bezpośrednich do odbiorcy   D) piszący zwraca się do odbiorcy 

 

6. Tekst powyższy nosi cechy: 

A) biografii  B) pamiętnika   C) kroniki   D) listu 

 

7. Niektóre z omawianych w tekście wydarzeń miały miejsce w: 

A) XV wieku  B) XIV wieku   C) XVI wieku   D) XIV i XVI wieku 

  

8. W powyższym tekście autor: 

A) miesza fakty z fikcją     B) przedstawia wyłącznie wydarzenia fikcyjne 

C) odwołuje się do mitów     D) nie umieszcza wydarzeń wymyślonych 

 

9. Aby wzmocnić siłę swojego wywodu piszący: 

A) wyjaśnia w nawiasach wymowę trudniejszych słów B) przywołuje opinie innych naukowców 

C) podaje daty wydarzeń     D) przywołuje opinie bohatera swojego tekstu 
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10. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) jakiej narodowości był Amerigo Vespucci   B) gdzie zmarł Amerigo Vespucci 

C) który kontynent zawdzięcza żeglarzowi swoją nazwę   D) jak długo żył Amerigo Vespucci 
 

11. Na podstawie powyższego tekstu możemy powiedzieć, że Amrigo Vespucci zajmował się: 

A) historią   B) literaturą    C) geografią   D) biologią 

 

12. Miasto, z którego pochodził Amerigo Vespucci: 

A) leży we Włoszech      B) nazywa się Florencja 

C) leży w kraju, w którym zmarł Amerigo Vespucci D) jest trudne dziś do ustalenia 
 

13. Krzysztof Kolumb: 

A) był rodakiem Amerigo    B) dopłynął do Indii   

C) podążał śladami bohatera powyższego tekstu D) od początku miał świadomość, że odkrył nowy kontynent 

 

14. Jean Favier wspomniany przez autora tekstu: 

A) nie jest raczej entuzjastą bohatera powyższego tekstu  

B) nie zgadza się z opinią, że „ Vespucci odkrył Amerykę” 

C) w środowisku historyków jest mało znaczącą postacią 

D) nazwał imieniem Amerigo nowo odkryty kontynent 
 

15. W opinii autora tekstu Amerigo Vespucci: 

A) cieszy się zasłużoną sławą    B) przywłaszczył sobie odkrycie Kolumba 

C) swoją sławę zawdzięcza sprytowi    D) jest oszustem 
 

16. Prawda jest, że: 

A) nowy kontynent został nazwany imieniem Amerigo już po jego śmierci 

B) to nie Amerigo nadał imię kontynentowi 

C) Amerigo Vespucci zmarł, nie wiedząc o swoim wielkim odkryciu 

D) Amerigo nic nie wiedział o Kolumbie i jego wyprawie 
 

17. Ostatnie zdanie tekstu: 

A) jest jego swoistym podsumowaniem    B) stanowi morał 

C) jest opinią, z którą autor tekstu całkowicie się zgadza  D) ma charakter przenośny 
 

18. W zdaniu Miejsce na kartach historii zmyślny florentczyk zawdzięcza oszustwu: 

A) występuje podmiot domyślny     B) brak podmiotu  

C) nie ma przydawek       D) podmiotem jest wyraz miejsce 
 

19. W tym samym zdaniu: 

A) występuje przymiotnik     B) jest pięć rzeczowników  

C) więcej jest przymiotników niż rzeczowników  D) występuje czasownik w formie osobowej 
 

20. Rzeczownikiem rodzaju męskiego jest wyraz: 

A) odkrywca   B) podróżach   C) częścią   D) historyk 
 

21. Wyrazem trzysylabowym jest: 

A) opublikował  B) hiszpańskiej  C) przemierzał  D) śladami 
 

22. Cudzysłów w powyższym tekście zaznacza: 

A) tytuły   B) słowa niepochodzące od autora  C) wyrazy obcego pochodzenia 

D) słowa, którym autor przypisuje przeciwne znaczenie 
 

23. Wyrazy tworzące związek ujście rzeki to: 

A) te same części mowy     B) rzeczowniki w tym samym przypadku  

C) inne części mowy      D) rzeczownik i przymiotnik 
 

24. Rzeczownikiem w formie dopełniacza jest wyraz: 

 A) kartografów   B) stulecia   C) wyspach   D) lądu  
 

25. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu można znaleźć: 

A) przyimek   B) zaimek   C) przymiotnik  D) czasownik 
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