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Szkolny Konkurs Wiedzy - OMNIBUS  2018

Bądź czujny!  Kilka pytań wielokrotnego wyboru może mieć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź !!!

1. Kto i w jakiej sytuacji powiedział :” To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości”. (2p.)

2.  Z jakiej dynastii pochodzi obecna królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II? (1p.)

3. Pięć metrów wstążki kosztuje 2zł 30gr. Ile trzeba zapłacić za dwa metry? (3p.)

a) 1zł30gr                     b) 0,92zł                  c) 2zł                d) 92gr               e) 82gr

4. Co to jest deklinacja?  (1p.)

5. Jaka nazwę nosi nagroda przyznawana corocznie przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej? (1p.)

6.  Skąd pochodzi wyraz paniczny w wyrażeniu „paniczny lęk” ? (1p.)
a) Z mitologii.
b) Z języka angielskiego.
c) Z Biblii.
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

7. Jaką drużynę piłkarską nazywa się „czerwonymi diabłami”? (1p.)

8. Nad jaką rzeką leży Wiedeń? (1p.)

9. W jakim państwie powstała firma zabawkarska zajmująca się produkcją klocków LEGO? (1p.)

10. Wymień nazwę najgłębszego jeziora na świecie. (1p.)

11. Rzymski bóg wojny to: (1p.)

 a) Ares                    b) Romulus                            c) Mars                         d) Janus

12.  Podane wyrazy bliskoznaczne do wyrazu las ułóż w kolejności alfabetycznej : (1p.)

las , zagajnik , bór , knieja , puszcza , lasek , matecznik

13.  Podaj symbol chemiczny złota. (1p.)

14.  Jakie miasto jest stolicą: (3p.)

a)  Węgier -         

b) Chorwacji -             

c) Ukrainy –



15.  Zamień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe: (3p.)

a) pasiasty koc. ............................................

b) wełniany sweter. ............................................

c) warzywna sałatka. ........................................... 

16. Jak wygląda flaga Szwecji? Opisz ją stosując równoważnik zdania. (2p.)

17. Kto był ostatnim królem polskim?  W jakich latach panował?  Który to był wiek? (3p.) 

18. Jak nazywa się lekarz, który leczy zwierzęta? (1p.)

a. ornitolog               b. weterynarz                    c. zoolog              d) kynolog

19.  „Cud nad Wisłą” to określenie stosowane wobec: (1p.)

a) niespodziewanej zmiany biegu rzeki w XVI w.

b) zwycięstwa wojsk polskich nad bolszewikami w 1920 r.

 c) powstania warszawskiego 

d) upadku komunizmu

20.  Ile kół ma flaga olimpijska?  (1p.)
a. 5                    b. 6                          c. 7                  d. 4

21.  Ile lat trwała II wojna światowa? Podaj dokładną datę jej rozpoczęcia. (2p.)
a. 5                     b. 6                   c. 7                  d. 4

……………………..

22. Liczba123456789 jest podzielna przez : (2p.)
a. 2                            b. 3                           c. 5                    d) 13

23. Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? (1p.)
a. piccolo                 b. muchówka            c. koliber

24. Co nazywamy topnieniem? (2p.)  

25.  Rozpoznaj na podstawie opisu nazwy planet i wpisz ich nazwy: (4p.)
- trzecia planeta od Słońca-............................................................
- nazywana jest Czerwoną Planetą-...............................................
- największa planeta Układu Słonecznego-...................................
- okrąża Słońce w najkrótszym czasie-..........................................

26.  Z czego robi się ser? (1p.)
a) z masła                              b) z sernika                       c) z mleka 

27. Największy Park Narodowy w Polsce to: (2p.)

a) Ojcowski PN                  b) Słowiński PN                 c) Drawieński PN               d) Biebrzański PN

Jaki jest symbol tego parku ? …………………………………



28. W trójkącie prostokątnym boki mają długości 3cm, 40mm i 0,5dm. Oblicz obwód i pole powierzchni tego trójkąta. 
(5p.)

29.  Największe jezioro w Polsce to: (1p.)
a) Mamry                  b) Hańcza                     c) Śniardwy               d) Dąbie

30. Najgłębsze jezioro w Polsce to: (1p.)
a) Jamno                  b) Hańcza                     c) Śniardwy                d) Niegocin

31. Wymień wszystkie państwa, z którymi sąsiaduje Polska. (0,5p. za każde poprawne państwo) (3,5p.)

32.  Dźwięk nie rozchodzi się w................................................ (1p.)

33. Dlaczego polski król Władysław otrzymał przydomek Warneńczyk? (2p.)

34.  Światło rozchodzi się z szybkością............................... (1p.)

35. Połącz prawidłowo: (6p.)

a) Krzysztof Kolumb                         1. Obiady Czwartkowe
b) Michał Anioł                                  2. Odkrycie Ameryki
c) Zygmunt II August                        3. Kościół Mariacki w Krakowie
d) Marcin Luter                                 4. Reformacja
e) Wit Stwosz                    5.  Malarz, rzeźbiarz, architekt
f) Stanisław August Poniatowski      6. Unia Lubelska

36. Powstanie warszawskie trwało: (1p.)

a) 49 dni                  b) 63 dni                     c) 72 dni                  d) 30 dni

37.  System wierzeń starożytnych Greków to: (2p.)
a) monoteizm                   b) ateizm                  c) politeizm 

38.  Oblicz różnicę między liczbą o 10 mniejszą niż 70, a liczbą 10 razy mniejszą niż 70. (3p.)

39.  Prezydenci Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym to : (2p.)
a.      G. Narutowicz, S. Wojciechowski, I. Mościcki,
b.      G. Narutowicz, S. Wojciechowski, J. Piłsudski
c.      R. Dmowski, S. Wojciechowski, I. Mościcki,

40.  11 listopada Polacy świętują: (1p.)
a.      Dzień Wojska Polskiego
b.      Święto Niepodległości
c.      Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

41.  Kąt półpełny ma miarę:  (1p.)
A. 180°                B. 90°                C. 45°               D. 360°



42. Połącz autora z jego dziełem: (5p.)

I.  Eliza Orzeszkowa                           a. Lalka
II. Henryk Sienkiewicz                         b. Hołd Pruski
III. Jan Matejko                                   c. Nad Niemnem
IV. Bolesław Prus                                d. Rota
V. Maria Konopnicka                           e. Ogniem i mieczem

43.  Rzeczownikiem jest wyraz: (2p.)
a) wygnany
b) przedstawiciele
c) konsekwencje
d) pokutna

44.  Wypisz daty rozbiorów Polski (3p.)

I rozbiór .................
II rozbiór.................
III rozbiór................

45.  Połącz autora z jego wynalazkiem . (5p.)

1. James Watt                     A. piorunochron
2 Wilhelm Roentgen           B. penicylina
3. Aleksander Fleming       C. balon
4. Benjamin Franklin          D. maszyna parowa
5. bracia Montgolfier          E. promienie X

46.  30% liczby 250 to:  (2p.)
A. 30                  B. 25                        C. 75                 D. 750

47.  Wskaż, który z podanych zestawów barw to barwy podstawowe. (1p.)

A. biały, czerwony, czarny,

B. niebieski, żółty, czerwony,

C. czerwony, zielony, żółty,

D. żółty, czerwony, pomarańczowy

48.  Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku 3 cm,
a wysokość jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy. (5p.)

49.  Bóbr jest symbolem: (1p.)

a) Ojcowskiego PN,
b) Roztoczańskiego PN,
c) Wigierskiego PN,
d) Gór Stołowych.

50.  Która z poniższych liczb jest wielokrotnością liczb 5 i 7: (1p.)
a. 10                   b. 5                      c.12                    d. 70                e. 35



51.  Wyjaśnij, co to jest ruch obrotowy Ziemi (2p.)

52.  Ania i Tomek zebrali w lesie 11 prawdziwków i trzy razy więcej maślaków. Które
z działań pozwoli to obliczyć? (2p.)
a) 11+3             b) 11+3x3                 c) 11+11+11+3             d) 11+3x11       e) 3x11

53.  W pewnej klasie jest 18 dziewcząt co stanowi 2/3 całej klasy. Ilu chłopców jest w tej

klasie? (2p.)
a) 9             b) 27             c) 36            d) 45       e) 29

54.  Wyrazy „okrutne” i „haniebne”: (2p.)

a) należą do tej samej części mowy
b) mają tyle samo sylab
c) są różnymi częściami mowy
d) odmieniają się przez przypadki

55.  Kto wynalazł dynamit? (1p.)
a) Nobel                        b) Newton                  c) Pascal            d) nie wiadomo

56.  Które drzewo iglaste traci igły na zimę: (1p.)

a) sosna           b) jodła             c) modrzew        d) cis

57.  Co nazywamy sublimacją? (2p.)

58.  Podane liczby uporządkuj rosnąco: (3p.)

1,5;   3/1;   1/3;   10/3;   0,75;   -4;   12;  -6

59.  Szczególnie cenne lub rzadkie gatunki roślin  i zwierząt w Polsce, których istnienie jest zagrożone są wpisywane
do: (1p.)

a) Czerwonej Księgi

b) Zielonej Księgi

c) Wielkiej Księgi Przyrody

60.  Powierzchnia Polski wynosi ok. : (1p.)

a) 550 tys. km2           b) 123 tys. km2           c) 321 tys.km2        d) 312 tys.km2

61.  Najbardziej popularne jezioro Węgier to: (1p.)

a) Tanganika          b) Balaton             c)  Ładoga           d) Bajkał

62.  Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla za: (1p.)

a)  powieść Krzyżacy      b) powieść Quo Vadis       c) cykl zwany Trylogią      d) za całokształt twórczości

63. Ile sztuk ma mendel? (1p.)
a) 5                          b)15                        c) 20                          d) 30               e) 12



64.  Ile kwintali ma tona?  (2p.)

a)  5                        b) 10                        c) 20                         d) 100              e) 25

65.  Wszystkie metale w temperaturze pokojowej występują w stałym stanie skupienia. Wyjątkiem jest jedynie: (1p.)
a) potas                     b) lit                                 c) rtęć                 d) sód             e magnez

Osoba zastępująca gwiazdora filmowego w trudnych, niebezpiecznych scenach to: (1p)

a) dubler               b)kaskader                  c)zastępca        d) charakteryzator

66.  Wyjaśnij, co znaczy słowo OMNIBUS . (1p.)

67.  Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest................................. (1p.)

68.  Zastąp każdy podany wyraz innym, znaczącym to samo: (3p.)

a) strofa. .....................................

b) wers. .....................................

c)  zgłoska. .....................................

69. Dopisz 4  wyrazy bliskoznaczne do słowa deszcz: (4p.)

70.  Jaka waluta obowiązuje w Szwajcarii? (1p.)

71.  Jak nazywamy zapożyczenia z: (2p.)

a) języka włoskiego - 

b) języka angielskiego - 

72.  Podaj nazwę najwyższego szczytu w Australii. (1p.)

73.   Podziel wyrazy na sylaby i podkreśl sylabę akcentowaną : (12p.)

- dziewięćset

- wykonawca

- czterysta

- poszlibyśmy

- posprzątalibyście

- dynamika



74.   W logo WWF - jednej z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego jest: (1p.)
a) żubr                                     b) panda                        c) bocian        d) niedźwiedź polarny

75.  Pomnik przyrody to: (1p.)
a) egzotyczny okaz rośliny       b) głaz narzutowy     c) cenny twór przyrody      d) pomnik w kształcie drzewa

76.  Ile zer ma jeden miliard? (1p.)

77.  Jedno z dwóch japońskich miast, na które została zrzucona bomba atomowa w 1945 roku, to: (1p.)

a) Tokio                b) Nagasaki               c) Kioto                   d) Osaka

78.  Przyporządkuj daty i ułóż (ponumeruj) wydarzenia w porządku chronologicznym: (12p.)

-           hołd pruski 

-           zawarcie Unii polsko-litewskiej w Lublinie, 

-           odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 

-           śmierć ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów

-           wystąpienie Marcina Lutra,

 1569, 1525, 1572, 1517, 1492

79.  Podaj najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 12 i 15: (2p.)

a)  60                  b) 3                   c) 215               d) 180            e) 30

80.  W skład starożytnego pięcioboju nie wchodziła dyscyplina: (1p.)

a) skok w dal                 b) zapasy                     c) maraton                d) rzut oszczepem         d) boks

81. Kto opracował Układ Okresowy Pierwiastków? (1p.)

82.  Używając form stopnia wyższego przymiotników szybki, przykra, mały uzupełnij zdania: (1p. za każdą 
prawidłową odpowiedź) (3p.)

Podczas zawodów Franek był szybki, ale Marek .................................................................. 

Rozmowa z wychowawcą była przykra, ale z rodzicami będzie ............................................ 

Jestem mały, lecz Krzyś jest ....................................................................................................

83.   Podane niżej substancje wpisz pod odpowiedni stan skupienia:  (0,25p. za każde prawidłowe 
przyporządkowanie) (2p.)

szkło,  dwutlenek węgla, para wodna, benzyna, lód, węgiel kamienny, tlen, olej 

a) ciecz:……………………………………………………………………………

b) gaz:……………………………………………………………………………….

c) ciało stałe:……………………………………………………………………….

84.  Jak nazywa się waga towaru bez opakowania? (1p.)

a) brutto                   b)  netto              c)  tara



85.  3 godziny 20 minut i 26 sekund to: (1p za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, 1p. za zapisanie wyliczenia) 
(2p.)

A. 4826 sekund
B. 3026 sekund
C. 12026 sekund
D. 32026 sekund

86.  Król Stanisław August Poniatowski powołał w 1765r. Szkołę Rycerską. Wychowankiem tej szkoły był Tadeusz 
Kościuszko – bohater Polski i Ameryki. Tadeusz Kościuszko żył w latach 1746 – 1817. Ile lat miał Kościuszko, gdy 
powstała szkoła rycerska. (1p.)

A. 71

B. 21

C.19

D.52

87. Wszystkie liczebniki podane w zadaniu zapisz słownie.  (0,5 p. za każdy prawidłowy zapis) (2,5p.)

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje , a miał ich wszystkich 
123 / ......................................................................................... .

Wyglądał jak / 1,5 /........................................... nieszczęścia .

Miłość od/1 / ........................................................ wejrzenia .

Zabawa na / 102 / .................................................................

Był w /7 / ........................................................ niebie .

88.  Jeśli 1 kwietnia wypadł w niedzielę, to 1 maja wypadnie:  (1p.)

A. w piątek
B. we wtorek
C. w niedzielę
D. w poniedziałek

89.  Jak nazywają się jaja złożone przez żabę ? (1p.)

A. nabiał
B. ikra
C. skrzek

90.  Dopisz po 3 wyrazy pokrewne do podanych:  (0,25p . za każdy prawidłowy przykład) (3p.)

handel –

herbata –

hrabia –

haft –



91.  Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów podanych w nawiasach. (0,5p. za każdy PRAWIDŁOWO 
zapisany wyraz) (4p.)

(Mój) ……… koledzy lubią wędrówki po górskich szlakach.

Na (lekcja) ………… (historia) ……………. uczniowie poznają dzieje (Polska) …………….. .

Ciasto drożdżowe (babunia) ……………… cieszy się ogromnym powodzeniem.

Na (szyja) …………. (Maria) …………….. widniał sznur korali.

Głównym pożywieniem (żmija) …………….. są drobne gryzonie, czasem jaszczurki lub żaby.

92.   Od wschodu nadciąga nad Polskę gruba warstwa chmur deszczowych. Najwcześniej zachmurzy się w: (1p.)

A. Zielonej Górze                         B. Krakowie                          C. Lublinie                          D. Gdańsku

93.  Bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem miała miejsce w wieku: (1p.)

A. XVI

B. XV

C. XIV

D. XVII

94.  Wpisz nazwy podanych kręgowców do odpowiedniej grupy:  (0,25 p za każde poprawne przyporządkowanie do 
grupy)  (4p.)

gołąb, kot, żaba, jaszczurka, karp, śledź, kura, lis, żmija, rzekotka, zaskroniec, kameleon, koliber, delfin, rekin, bażant

a) ryby……………………………… 

b) płazy………………………………….

c) gady……………………………..

d) ptaki…………………………………..

e) ssaki ……………………………….

95.  Pomieszczenie biblioteki, w którym korzysta się ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu to: (1p.)

a. czytelnia                b. wypożyczalnia                 c. księgarnia               d. pustelnia

96.   W której grupie znajdują się tylko nazwy drzew : (1p.)

A. brzoza, wrzos, sosna

B.  kasztanowiec, świerk, dąb

C.  lipa, dereń, jabłoń

97. Zaznacz  właściwą odpowiedź:  (1p.)

W Polsce Morze Bałtyckie leży na:
A. północy
B. południu
C. wschodzie
D. zachodzie

98.  

Twórcą „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” był:  (1p.)

A. Henryk Sienkiewicz

B. Jan Henryk Dąbrowski

C. Józef Wybicki



99. Podczas spaceru w lesie zauważyłaś/eś pożar. Napisz numer telefonu, pod który zadzwonisz, aby zawiadomić 
Straż Pożarną . (1p.)

…........................

100.  Kto powiedział: „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”? (1p.)

…..............................................................

101.  Pierwsza wojna światowa trwała w latach: (1p.)

A.  1914-1917

B.  1914-1919

C . 1914-1918

D.  1918-1921

102.  Wypowiedź lakoniczna jest: (1p.)

a)  zwięzła                 b) długa                c) nie na temat              d)  niepoprawna

103.  „Biały kruk” to: (1p.)

a. bestseller

b. unikatowa książka

c. zabytkowy, ręcznie pisany zwój lub kodeks

104.  Jak nazywa się i kim był patron Szkoły Podstawowej nr 104 w Warszawie? (2p.)


