
 

OMNIBUS 2010 
05.05.2010 

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! 

 

Sprytne kruki 

 Naukowcy z University of Exeter zaobserwowali nieznane dotąd zachowanie kruków z północnej Walii. 

Młode ptaki zaczęły gromadzić się w większe grupy i razem szukać pożywienia, którym jest padlina. Dotychczas 

dorosłe osobniki robiły to w pojedynkę i broniły jedzenia przed młodszymi ptakami. Te zaś dobierały się w pary, 

by przechytrzyć dorosłych i podkraść im jedzenie. Uczeni posłużyli się teorią gier, by wyjaśnić nową 

prospołeczną tendencję wśród dorastających kruków. Okazało się, że zgodnie z tą teorią, w warunkach 

panujących obecnie w Walii, gdzie jest mało lasów, ale za to sporo padłych zwierząt, najbardziej opłacalną 

strategią jest poszukiwanie żywności w większej grupie. 

( Polityka nr 13, 28 marca 2009 ) 

 

1. Tekst powyższy jest: 

A) baśnią   B) utworem poetyckim C) legendą   D) artykułem 

 

2. Autora powyższego tekstu można nazwać: 

A) powieściopisarzem B) reporterem   C) dziennikarzem   D) poetą 

 

3. Powyższy tekst jest adresowany: 

A) do naukowców      B) do czytelników zainteresowanych botaniką 

C) do przeciętnego czytelnika    D) do ludzi lubiących ciekawostki 

 

4. Tekst powyższy nie zawiera: 

A) fikcji   B) fabuły   C) dialogów   D) cytatów 

 

5. Powyższa wypowiedź: 

A) ma charakter humorystyczny    B) jest pisana prozą 

C) ma jeden temat      D) nie należy do literatury pięknej 

 

6. Młode kruki: 

A) są bohaterami tekstu     B) są niezwykle sprytne 

C) potrafią się dostosować do sytuacji   D) zmieniają swoje przyzwyczajenia 

 

7. Z powyższej wypowiedzi możemy dowiedzieć się: 

A) czym żywią się kruki     B) dlaczego młode ptaki zaczęły działać w parach 

C) jak wyglądają kruki     D) czy kruki są gatunkiem chronionym 

 

8. W swojej wypowiedzi piszący: 

A) przedstawia własne odkrycia    B) przywołuje odkrycia naukowców 

C) pisze o niespotykanym dotąd zjawisku   D) mówi o zjawisku, którego sens został wyjaśniony 

 

9. Tytuł powyższego tekstu: 

A) zawiera ocenę  B) jest zdaniem C) wskazuje na temat tekstu  D) określa temat 
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10. Powyższą wypowiedź z pewnością można nazwać: 

A) tekstem popularnonaukowym  

B) najświeższym doniesieniem  

C) recenzją  

D) streszczeniem 

 

11. Zakończenie tekstu: 

A) jest jego podsumowaniem     B) zawiera wyjaśnienie omawianego zjawiska 

C) ma charakter morału     D) ma zaskoczyć czytelnika 

 

12. Prawdziwym stwierdzeniem ( w odniesieniu do powyższego tekstu ) jest opinia, że: 

A) dorosłe kruki odganiają młode od jedzenia  B) w północnej Walii jest mało lasów 

C) kruki, zdobywając pożywienie, wyłącznie polują D) kruki nie gardzą padliną 

 

13. Za fałsz należy uznać stwierdzenie, że: 

A) mała liczba padłych zwierząt związana jest z niewielką powierzchnią lasów 

B) uczeni badający omawiane zjawisko ograniczyli się głównie do obserwacji 

C) działanie w grupie jest skuteczną metodą działania 

D) wszystkie kruki zaczęły współpracować z sobą 

 

14. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) daty  B) nazwę naukowej teorii  C) nazwę wyższej uczelni D) cudzysłów 

 

15. W tytule tekstu: 

A) znajduje się rzeczownik      

B) znajduje się rzeczownik w mianowniku 

C) znajduje się rzeczownik w liczbie mnogiej  

D) występuje rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej 

 

16. Rzeczownikiem w dopełniaczu jest wyraz: 

A) pożywienia  B) kruków   C) lasów   D) zwierząt 

 

17. Trzy sylaby znajdują się w wyrazie: 

A) dobierały   B) dotychczas   C) dotąd   D) nieznane 

 

18. Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) tą    B) ona    C) osobniki   D) nową 

 

19. Wyraz broniły: 

A) jest czasownikiem      B) jest czasownikiem w czasie teraźniejszym 

C) to czasownik w trzeciej osobie liczby mnogiej  D) jest czasownikiem w czasie przeszłym 

 

20. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 

A) mało   B) gdzie   C) gier    D) pary 

 

21. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 

A) podmiotem jest wyraz naukowcy    B) jest jedno orzeczenie 

C) podmiotem nie jest rzeczowniki    D) orzeczenie jest czasownikiem w czasie przeszłym 

 

22. Wyraz naukowcy można zastąpić formą: 

A) uczeni   B) badacze   C) studenci   D) specjaliści 

 

23. Sformułowanie sprytne kruki składa się z wyrazów: 

A) w tym samym przypadku     B) będących tą samą częścią mowy 

C) w różnych przypadkach     D) z dwóch rzeczowników 
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