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Na starcie otrzymujesz od nas 104 punkty – 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! 
 

 

TEKST ZNAJDUJE SIĘ NA OSOBNEJ KARTCE 

1. Powyższy tekst: 

A) to fragment powieści     B) należy do liryki 

C) można zaliczyć do literatury popularnonaukowej  D) jest napisany prozą 
 
2. Adresatem powyższego tekstu są: 

A) wyłącznie specjaliści  B) ludzie interesujący się historią 

C) tylko żeglarze   D) ludzie niekoniecznie mający orientację w omawianej problematyce 
 
3. W swoim wywodzie pisząca: 

A) nie prezentuje wyników własnych badań  B) powołuje się na współczesną literaturę naukową  

C) wprowadza elementy humorystyczne  D) zwraca się do czytelnika 
 
4. W języku wywodu można znaleźć: 

A) sformułowania potoczne          B) objaśnienia pojęć C) dużą ilość terminów naukowych     D) opis natury 
 
5. Wprowadzony na początku element opowiadania służy: 

A) zainteresowaniu czytelnika   B) nadaniu tekstowi charakteru naukowego 

C) ożywieniu wywodu     D) unaocznieniu czytelnikowi opisywanego zjawiska 
 
6. Przywołanie w tekście postaci Tacyta ma za zadanie: 

A) wzmocnienie argumentacji   B) podparcie swoich słów siłą autorytetu 

C) podniesienie stopnia rzeczowości wywodu D) utrzymanie jedności stylistycznej wywodu 
 
7. Z tekstu możemy się dowiedzieć, że langskipy: 

A) były łodziami     B) były bardzo szybkie 

C) z przodu i z tyłu wyglądały identycznie  D) mogły po linii prostej odbić od brzegu 
 
8. Wyprawy wikingów: 

A) miały charakter łupieżczy     B) były zorientowane na podbój nowych ziem 

C) wiązały się z atakiem i błyskawicznym odwrotem D) miały przynieść chwałę ich uczestnikom 
 
9. O powodzeniu wyprawy decydowało: 

A) zaskoczenie ofiar     B) sprawna organizacja 

C) jednoczesny atak z kilku stron   D) działanie wyłącznie pojedynczymi łodziami 
 
10. Ze zdania Tak przez kilka wieków wyglądały najazdy wikingów wynika: 

A) metoda działania była niezmienna B) wikingowie wykorzystywali zdobyte wcześniej doświadczenia 

C) wikingowie bardzo długo uprzykrzali życie napadanej ludności       D) napady wikingów były bardzo krwawe 
 
11. Wikingowie to: 

A) wszyscy Skandynawowie    B) tak zwane szczury lądowe 

C) żeglarze rozbójnicy     D) tylko część mieszkańców Północy 
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12. Zdanie Bycie wikingiem oznaczało bycie najlepszym żeglarzem Europy, ale i rozbójnikiem: 

A) przekazuje wyłącznie informację   B) zawiera ocenę 

C) zawiera ocenę pozytywną    D) zawierało cenę pozytywną i negatywną 
 
13. Określenie szczur lądowy: 

A) wyraża pogardę   B) jest używane w odniesieniu do ludzi nienadających się do życia na morzu 

C) wyraża podziw   D) jest zaprzeczeniem sformułowania człowiek morza 
 
14. W swoim tekście pisząca nie wspomina o: 

A) ekonomicznych uwarunkowaniach grabieżczej gospodarki wikingów           B) przyczynach zaprzestania wypraw  

C) konkretnych ziemiach grabionych przez wikingów D) historycznych skutkach napaści wikingów 
 
15. Życie wikinga nie było dla wszystkich ponieważ: 

A) trzeba było wytrzymać trudne warunki żeglugi łodzią B) trzeba było mieć dużą odporność na ból 

C) trzeba się było urodzić w grupie wojowników D) należało bardzo ograniczyć swoje nawyki higieniczne 
 
16. Pierwsze zdanie powyższego tekstu: 

A) jest zdaniem pojedynczym   B) ma podmiot wyrażony rzeczownikiem w mianowniku 

C) ma orzeczenie w formie czasownika w formie czasu teraźniejszego D) nie zawiera przydawki 
 
17. Podkreślony wyraz w sformułowaniu rośli blondyni: 

A) jest przymiotnikiem    B) jest wyrazem jednosylabowym 

C) oznacza: wysocy     D) odnosi się do cech psychicznych 
 
18. Wypowiedzenie Łupy ładowali na pokład: 

A) zawiera podmiot domyślny    B) jest równoważnikiem zdania 

C) zawiera okolicznik      D) zawiera przydawkę 
 
19. Rzeczownikiem jest wytłuszczony wyraz: 

A) organizację obrony B) łatwe przybijanie  C) przynosiła bogactwo D) bez konieczności 
 
20. Wyrazy w sformułowaniu szczurów lądowych: 

A) są w tym samym przypadku    B) to związek rzeczownika z przymiotnikiem 

C) zawiera przysłówek     D) tworzą wyrazy trzysylabowe 
 
21. Zaimkiem jest wyraz: 

A) ich    B) co    C) nie     D) na 
 
22. Tą samą częścią mowy co wyraz wygód jest forma: 

A) odstraszać   B) sypiali   C) brakowało   D) wiosłami 
 
23. Przysłówkiem jest wyraz: 

A) wąskie   B) bycie   C) obydwu   D) szybko 
 
24. W wypowiedzeniu Członków załogi nic nie chroniło przed deszczem: 

A) podmiotem nie jest rzeczownik    B) występuje przydawka 

C) są dwa dopełnienia     D) występuje okolicznik 
 
25. W wyrazie członków: 

A) występuje głoska zapisywana za pomocą dwóch liter  B) mamy dwie sylaby 

C) są dwie samogłoski      D) jest sześć spółgłosek 
 
26. Podkreślone wyrazy w wypowiedzeniu przynosiło bogactwo i chwałę: 

A) są w różnych przypadkach     B) maja formę biernika  

C) są różnymi częściami mowy    D) są rzeczownikami 
 


