
OMNIBUS 2016 

„Czytam – wiem więcej” 
Powyższy test składa się z 21 zadań. Czas rozwiązywania testu:45 minut. Życzymy powodzenia! Za 

każde zadanie zamknięte można uzyskać 1 punkt. 

 

1. Jaki jest najbliższy Chrzanowa park narodowy? 

a. Ojcowski Park Narodowy 

b. Woliński Park Narodowy 

c. Tatrzański Park Narodowy 

d. Białowieski Park narodowy 

 

2.W którym wieku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? 

a. w XIII wieku 

b. w XIV wieku 

c. w XV wieku 

d. w XVI wieku 

 

3.Jaka planeta znajduje się najbliżej Słońca? 

a. Ziemia 

b. Jowisz 

c. Merkury 

d. Wenus 

 

4. Podkreśl nazwy miast, które są stolicami państw. 

Londyn, Warszawa, Kraków, Lwów, Berlin, Hamburg, Ottawa, Grodno 

 

5. Która z podanych roślin nie jest zbożem? 

a. Proso 

b. Ryż 

c. Durin 

d. Kukurydza 

e. Sorgo 

 

6. Kasia urodziła się w MMIV roku(zapis w systemie rzymskim), a Tomek jest od niej o 6 lat 

młodszy. W którym roku urodził się Tomek? Odpowiedź zapisz używając systemu rzymskiego. 

………………………………………… 

 

7.Maria Skłodowska -Curie odkryła pierwiastki. Jakie? 

a. …………………. 

b . ………………….. 

 

8.Epitet to: 

a. czasownik 

b. rzeczownik 

c. przysłówek 

d. przymiotnik 

 

9.Ile procent powietrza stanowi azot/ 

a. 21% 

b. 78% 

c. 56% 

d. 0% 



10. Do podanych rzek dopisz nazwy kontynentów, na których te rzeki występują. 

a. Wołga……………………. 

b. Nil…………………………. 

c. Amazonka………………….. 

d. Missisipi………………… 

 

11. Rozwiń skrót ZSRR 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. Wszyscy w rodzinie idą spać o godz. 20.00. Jaś śpi 11 godzin, tata 3,5 godziny mniej od niego, 

mama 2 godziny 27 minut więcej od taty. O której godzinie wstaje mama? (nie zapisuj obliczeń 

tylko podaj wynik) 

…………………………………. 

 

13. Kto zabił Kaina? 

………………………. 

 

14. Przy 2 rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rąk? 

…………………………… 

 

15.Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej. 

data rozpoczęcia…………………………….. 

data zakończenia…………………………… 

 

16. Wolfgang Amadeusz Mozart był: 

a. Polakiem 

b. Austriakiem 

c. Francuzem. 

d. Anglikiem 

 

17. Który uczeń Jezusa powiedział Mu: „ Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” 

……………………………………….. 

18.Zaznacz czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe. 

a. romb jest deltoidem  P/F 

b. romb jest trapezem P/F 

c. romb jest kwadratem P/F 

d. romb jest równoległobokiem P/F 

 

19.Dziobak jest : 

a. ssakiem 

b. ptakiem 

c. płazem 

d. gadem 

 

20. Urządzenie wyjścia to: 

a. mysz, monitor, klawiatura 

b. skaner, monitor, mysz 

c. monitor, głośniki, drukarka 

d. głośniki, drukarka, mysz 

 

21. Wymień kolory pochodne. 

………………………………………………………………………………………. 



 

 

 


