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Na starcie otrzymujesz od nas 112 punktów – 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. Osoba mówiąca w powyższym tekście wypowiada się z pozycji: 

A) krytyka   B) powieściopisarza  C) historyka   D) naukowca 
 
2. W swoim tekście autorka: 

A) wygłasza oceny i opinie       B) przedstawia najnowsze odkrycia naukowe  

C) wygłasza wyłącznie własne poglądy   D) dyskutuje z poglądami innych 
 
3. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) elementy języka potocznego B) daty   C) cytat  D) bezpośrednie zwroty do czytelnika 
 
4. Nazwy miast podanie w powyższym tekście: 

A) wskazują na miasta istniejące do dziś    B) to nazwy miast, wyłącznie angielskich 

C) to nazwy: miasta niemieckiego i miast angielskich D) wskazują na dwie stolice państw 
 
5. Zgodnie z powyższym tekstem łodzie Skandynawów: 

A) to langskipy      B) łączą fenomenalną funkcjonalność z wielką urodą 

C) nie zawsze i nie u wszystkich budziły tylko zachwyt D) były przez wiele lat zagadką 
 
6. Z wypowiedzenia Bali się ich (wikingów) nawet Frankowie, którzy nie ośmielili się im stawić czoła na wodzie 

wynika, że: 

A) Frankowie również byli znakomitymi żeglarzami  B) Frankowie byli znakomitymi wojownikami 

C) Frankowie byli nie do pokonania    D) Frankowie byli tchórzami 
 
7. Użyte w tekście sformułowanie poszło z dymem: 

A) wprowadza do tekstu pierwiastki komizmu  B) ożywia styl tekstu 

C) pomaga oddać szybkość i gwałtowność zniszczeń D) oznacza spłonęło 
 
8. Między 800 a 1100r. czyli: 

A) w średniowieczu  B) między IX a XII w.  C) w starożytności  D) między IX a XI w. 
 
9. Wikingowie: 

A) pochodzą ze Skandynawii     B) dopływali do wybrzeży Afryki 

C) prowadzili gospodarkę rabunkową   D) chowali swoich zmarłych wyłącznie na morzu 
 
10. Żeglowanie Skandynawowie mieli we krwi, ponieważ: 

A) wymusiły rozwój tej umiejętności warunki terenowe   B) podróżowanie lądem było utrudnione  

C) skuteczniej można było ta metodą zdobywać nowe ziemie D) wodą podróżowało się szybciej 
 
11. O kulcie statku w kulturze wikingów świadczą: 

A) grobowce   B) kształty domów  C) pieśni   D) kamienne stele 
 
12. Pokreślone w wypowiedzeniu sformułowanie(…) wyczytać można z tego, co po sobie zostawili: 

A) ma charakter przenośny  B) oznacza, że Skandynawowie pozostawili po sobie wiele ksiąg 

C) świadczy o tym, że wytwory materialne są źródłem wiedzy o kulturze      D) ma charakter humorystyczny 
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13. Osoba wypowiadająca się: 

A) zna zwyczaje pogrzebowe wikingów   B) wie o odkryciach archeologicznych 

C) o wikingach wypowiada się z podziwem   D) pomija oceny moralne podbojów Skandynawów 
 
14. Powyższy tekst charakteryzuje się: 

A) wielowątkowością   B) emocjonalnością  C) opisowością  D) rzeczowością 
 
15. Temat powyższego tekstu oddaje sformułowanie: 

A) statki w kulturze Skandynawów    B) historia podbojów wikingów 

C) jak zbudowanie były langskipy    D) groźni wikingowie 
 
16. Wyraz trwoga: 

A) jest rzeczownikiem      B) nazywa uczucie  

C) może nazywać czynność     D) ma podobne znaczenie co wyraz strach 
 
17. W wypowiedzeniu Smocze statki budziły trwogę: 

A) podmiotem nie jest rzeczownik    B) jest jedna przydawka 

C) występuje dopełnienie     D) orzeczenie nie ma formy czasownika 
 
18. Sformułowania Poszło z dymem oraz stawić czoła:  

A) można zastąpić jednym wyrazem    B) mają charakter metaforyczny 

C) muszą mieć zawsze taką samą postać   D) należą do stylu potocznego 
 
19. Przymiotnikiem nie jest wyraz: 

A) zapomniana  B) przypominający  C) kamienne   D) całe 
 
20. W głąb to: 

A) związek przyimka z inną częścią mowy   B) wyjątek ortograficzny 

C) równoważnik zdania     D) forma zgodna z regułą ortograficzną 
 
21. Wyrazy rozwiązanie, budowa i podróżowanie łączy: 

A) przynależność do tej samej części mowy   B) to, że mają nieparzystą liczbę sylab 

C) równa ilość spółgłosek     D) to, że są czasownikami 
 
22. Sformułowanie kształt domów to związek:  

A) dwóch rzeczowników    B) dwóch rzeczowników w tym samym przypadku 

C) rzeczownika z inna częścią mowy   D) dwóch rzeczowników w mianowniku i dopełniaczu 
 
23. Wypowiedzenie Na terenie Skandynawii znaleziono ponad 400 pochówków łodziowych: 

A) jest zdaniem pojedynczym     B) nie ma podmiotu 

C) zawiera więcej niż jedną przydawkę   D) zawiera okolicznik 
 
24. Wyraz ponad: 

A) należy do nieodmiennej części mowy    B) jest przyimkiem 

C) w zdaniu z pytania 23. należy do grupy orzeczenia  D) jest wyjątkiem ortograficznym 
 
25. Wyraz mieszkańcy należy do tej samej części mowy co forma: 

A) Skandynawii  B) wiedza   C) których   D) wpływanie 
 
26. W wypowiedzeniu Trudno powiedzieć, ile łodzi wypłynęło w morze z ciałem zmarłego: 

A) nie ma przyimka      B) nie ma zaimka 

C) jest więcej niż jeden rzeczownik w formie dopełniacza D) występuje rzeczownik mający temat oboczny 
 
27. Podkreślony wyraz w sformułowaniu kształt domów przypominający łodzie nie jest: 

A) czasownikiem  B) orzeczeniem  C) przysłówkiem  D) partykułą 
 
28. Mniej sylab niż w wyrazie Skandynawów znajduje się w wyrazie: 

A) znaleziono   B) rozwiązania   C) pozostawili   D) zachwyca 


