KORZYSTANIE Z INFORMACJI
1. Wskaż książkę, z której możesz dowiedzieć się o bitwie pod Grunwaldem.
A. „Konflikty polsko-litewskie w XV wieku”
B. „Walki polsko-czeskie w XIV wieku”
C. „Próby opanowania przez Polskę tronu moskiewskiego w XVI wieku”
D. „Zakon krzyżacki w XV wieku”
2.
A.
B.
C.
D.

Informacje na temat Zeusa znajdziesz w
legendach krakowskich.
baśniach polskich.
mitach greckich.
bajkach Krasickiego.

3.
A.
B.
C.
D.

Chcąc upiec jabłecznik, przepis znajdziesz w książce
„Domowe przetwory z owoców”.
„Owocowe ciasta i desery”.
„Dżemy i galaretki z owoców“.
„Owoce egzotyczne w potrawach”.

4. Ania postanowiła rozszerzyć swoją wiedzę o Hermesie – bogu podróżnych.
Informacje na jego temat znajdzie w mitologii
A. Słowian.
B. Indian.
C. Rzymian.
D. Greków.
5. Ania chce pogłębić wiedzę o Mikołaju Koperniku, dlatego tata zaproponował jej
książkę
A. „Najwięksi wodzowie i przywódcy”.
B. „Leksykon polskich pisarzy”.
C. „Najsłynniejsi uczeni wszech czasów”.
D. „Poczet królów polskich”.
6.
A.
B.
C.
D.

W którym słowniku należy szukać znaczenia wyrazu biosfera?
Wyrazów obcych.
Łacińsko-polskim.
Ortograficznym.
Wyrazów bliskoznacznych.

7. Znaczenie wyrażenia mól książkowy znajdziesz w słowniku
A. ortograficznym.
B. nauki o języku.
C. frazeologicznym.
D. wyrazów obcych.
8. Aby poszerzyć swą wiedzę o czasach piastowskich, najlepiej sięgnąć do
A. Słownika ojczyzny polszczyzny.
B. Małej encyklopedii powszechnej.
C. Słownika wydarzeń, pojęć i legend XX wieku.
D. książki Historia Polski do roku 1795.
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9. W którym rozdziale podręcznika należy szukać informacji o sposobie mierzenia
siły wiatru?
A. Ochrona zdrowia
B. Obserwacje meteorologiczne
C. Krajobraz najbliższej okolicy
D. Współczesne zagrożenia środowiska
10. Aby zapoznać się z zasadami objaśniającymi pisownię wyrazu alpejski, należy
sięgnąć do
A. Słownika ortograficznego języka polskiego.
B. Słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny.
C. Podręcznego słownika języka polskiego.
D. Słownika wyrazów bliskoznacznych.
11. Zasadę poprawnej pisowni tytułu czasopisma „Szkolne Aktualności Sportowe”
sprawdzisz w słowniku
A. ortograficznym.
B. wyrazów obcych.
C. języka polskiego.
D. wyrazów bliskoznacznych.
12. Z którego programu telewizyjnego dowiesz się najwięcej o rzeczywistym świecie?
A. „Pokemon” – serial animowany.
B. „Wielka pogoń za balonem” – film fabularny.
C. „Mój szkolny kolega z Afryki” – reportaż.
D. „Od przedszkola do Opola” – program muzyczny.
13. Którym programem komputerowym posłużysz się, szukając informacji
o zwierzętach morskich?
A. Edytorem tekstu.
B. Arkuszem kalkulacyjnym.
C. Przeglądarką internetową.
D. Programem graficznym.
14. Jak powiedzieć: latem, w lecie czy w lato?
Aby upewnić się, które formy wyrazu lato są prawidłowe, sięgniesz do słownika
A. ortograficznego.
B. wyrazów bliskoznacznych.
C. wyrazów obcych.
D. poprawnej polszczyzny.
15. Chcesz sprawdzić, czy dobrze podzieliłeś wyraz „fontanna” na sylaby.
Odpowiedzi poszukasz w
A. Słowniku poprawnej polszczyzny.
B. Słowniku wyrazów bliskoznacznych.
C. Słowniku ortograficznym.
D. Słowniku dziejów architektury.
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16. Aby zapoznać się z zasadami objaśniającymi pisownię wyrazu piastowski, należy
sięgnąć do
A. Słownika ortograficznego języka polskiego.
B. Słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny.
C. Podręcznego słownika języka polskiego.
D. Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.
17. Podczas bezchmurnych nocy można obserwować gwiazdy. Informacje
o odległościach z Ziemi do gwiazd można znaleźć w
A.

B.
Atlas
geograficzny

C.

D.

SŁOWNIK
SZKOLNY

Astronomia
ogólna

Ochrona
przyrody
i środowiska

KONTYNENTY

18. W którym szeregu wyrazy uporządkowano alfabetycznie?
A. bramkarz, bramkarski, bramka
B. bramka, bramkarski, bramkarz
C. bramka, bramkarz, bramkarski
D. bramkarski, bramkarz, bramka
19. Hasło Kolumb znajdziesz w encyklopedii pomiędzy wyrazami
A. koala i kodeks.
B. kodeks i kolka.
C. kolka i koloryt.
D. koloryt i koło.
20. Aby znaleźć powieść w katalogu alfabetycznym, trzeba znać
A. nazwisko autora.
B. wydawcę książki.
C. tematykę książki.
D. tytuł książki.
21. Spośród propozycji kina wybierz film dla przedszkolaka
A. „Słodkie lenistwo” (od lat 15;105 min)
B. „Koledzy” (bez ograniczeń; 60 min)
C. „Magiczne oko” (od lat 12; 73 min)
D. „Dziwak” (od lat 18; 155 min)
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Mały
przewodnik
po
Polsce

22. Zaznacz tom encyklopedii, w którym należy szukać informacji o postaciach
historycznych wymienionych w hymnie Polski.
A. tom I A – E
B. tom II F – J
C. tom III K – R
D. tom IV S – Ź
23. Aby w bibliotece skorzystać z katalogu rzeczowego, trzeba znać
A. tematykę książki.
B. tytuł książki.
C. wydawcę książki.
D. nazwisko autora.
24. Karol planował wyjazd w góry w dniach od 3 do 9 lutego 2003 roku. W Internecie
znalazł cennik obowiązujący w ośrodku narciarskim.
Cennik kart uprawniających do wjazdu wyciągami narciarskimi
Rodzaj karty
jeden przejazd
karty dzienne (900 – 1600)
karty wieczorowe (1500 – 2200)
karty całodniowe (900 – 2200)

W sezonie
narciarskim oraz
w soboty i niedziele
2 zł
25 zł
19 zł
39 zł

Poza sezonem
2 zł
17 zł
15 zł
27 zł

Sezon narciarski: 26. 12. 2002 – 04. 01. 2003; 18. 01. 2003 – 15.02.2003
Ile razy, co najmniej, Karol powinien w dzień powszedni korzystać z wyciągu, aby
opłacało się wykupienie karty dziennej?
A. 9
B. 13
C. 14
D.20
Kamienny chleb
(1) Na oknie bochen chleba leżał napoczęty,
Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty.
(2) Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni:
„Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni.
(3) Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody”.
„A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody?
(4) Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy! –
Fuknęła gospodyni. – Poszedł, jaki żwawy!”
(5) Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje,
Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje.
(6) Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży,
Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży*.
Anna Kamieńska
* dzieża – duże drewniane naczynie do przygotowywania ciasta na chleb
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25. Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest
A. wskazanie źródeł informacji zawartych w tekście.
B. skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń.
C. objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu.
D. zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu.
26. Imię Eugenia powinno się znaleźć się w alfabetycznym spisie imion żeńskich
między imionami
A. Danuta – Elżbieta.
B. Elżbieta – Emilia.
C. Emilia – Estera.
D. Estera – Ewa.
Program wykładów do zadania 27.

Oceanarium
Program wykładów
Godzina
9:30
10:30
11:15
12:15

Czas trwania
45 minut
30 minut
45 minut
60 minut

Tytuł
Życie mórz tropikalnych
Niezwykłe morza i lądy
Co żyje w Bałtyku?
Egzotyczne ryby w akwarium

27. Aby dowiedzieć się, jakie ryby poławiane są u wybrzeży naszego kraju, należy
uczestniczyć w wykładzie, który rozpoczyna się o godzinie
A. 9:30
B. 10:30
C. 11:15
D. 12:15
Tekst do zadań 28. i 29.

Niedaleko Poznania, w Swarzędzu, w kilkuhektarowym parku znajduje się
muzeum pszczelarstwa – jedno z największych w Polsce.
Wybierają się tam uczniowie klasy szóstej. Korzystając z informacji na ulotce
reklamującej ofertę muzeum, planują swoją wycieczkę i ustalają jej termin.
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego
w Swarzędzu
GODZINY OTWARCIA
 od 1 listopada do 31 marca:
wtorek – sobota godz. 9.00 – 15.00
niedziela
godz. 10.00 – 15.00
 od 1 kwietnia do 31 października:
wtorek – sobota godz. 9.00 – 16.00
niedziela
godz. 10.00 – 15.00
28. W którym dniu tygodnia uczniowie nie mogą zwiedzać muzeum? Dlaczego?
........................................................................................................................................
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29. Ile godzin najdłużej będą mogli przebywać uczniowie na terenie skansenu
i muzeum, jeśli pojadą na wycieczkę w powszedni dzień maja?
.........................
30. W ulotce reklamowej uczniowie przeczytali, że swarzędzkie muzeum słynie
z unikatowej kolekcji uli. W jakim słowniku znajdą informacje o pochodzeniu
i znaczeniu słowa unikatowy?
.......................................................................................................................................................
31. Wymień dwa hasła, pod którymi w wyszukiwarce internetowej znajdziesz
informacje o zbieraniu znaczków.
…………………………………………………………………………………………………..
32. Wśród podanych w ramce nazw roślin uprawnych odszukaj nazwy pięciu zbóż.
Następnie wypisz je w takiej kolejności, w jakiej wystąpiłyby w słowniku lub
encyklopedii.
groch, proso, ziemniaki, żyto, jęczmień, rzepak, owies, buraki, pszenica
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
33. Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją.
W słowniczku umieściły wyrazy: ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop.
Zapisz te wyrazy w kolejności alfabetycznej.
1. .............................
2. .............................
3. .............................
4. ..............................
5. .............................
6. ..............................
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34. Dlaczego w słowniku wyraz wiatraczek będzie umieszczony po wyrazie wiatr?
………………………………………………………………………………….......................
35. W jakim słowniku znajdziesz wyjaśnienie, dlaczego wyraz słońce raz jest pisany
wielką, a raz małą literą?
.......................................................................................................................................
Informacje do zadania 36.

Poniżej przedstawiono etykiety umieszczone na bochenkach chleba:
CHLEB SŁONECZNIKOWY

CHLEB Z DYNIĄ

Masa: 0,35 kg
1,30 zł
Skład: mąka żytnia, mąka pszenna,
drożdże, sól, karmel naturalny, ziarno
słonecznika.
Termin przydatności do spożycia:
25.02.2005

Masa: 0,4 kg
1,80 zł
Skład: mąka żytnia, mąka pszenna,
sól, drożdże, ziarna dyni, kwas
naturalny.
Termin przydatności do spożycia:
05.03.2005

CHLEB WIELOZIARNISTY

CHLEB ŻYTNI RAZOWY

Masa: 500g
2,95 zł
Skład: mąka pszenna, mąka żytnia,
drożdże, sól.
Termin przydatności do spożycia:
02.03.2005

Masa: 0,5 kg
1,20 zł
Skład: mąka żytnia – razowa, mąka
pszenna, sól, kwas naturalny.
Termin przydatności do spożycia:
27.02.2005

36. Wykorzystaj informacje znajdujące się na etykietach i wybierz pieczywo, kierując
się wskazanym kryterium. Wpisz do tabeli odpowiednią nazwę.
Kryterium
najdłużej zachowa świeżość

Nazwa pieczywa

najlżejszy bochenek
nie zawiera drożdży
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