
           OMNIBUS  -  KARTA nr 6               oddać do 20 I 2017 r.  

                   w bibliotece 

 

    

------------------------------------------------------------         ----------------- 
                                 imię  i nazwisko                                                klasa 

 

 

1. Zagadki  - raczki 

 

Raczki, dlatego że polegają na odgadywaniu słów, które można czytać wspak. Oto takie słowa: 

tak, tok, arak. Czytane wspak brzmią:  kat, kot, kara. 

A teraz spróbujcie odgadnąć: 

 

W kącie stoi wiklinowy.  

Gdy wstecz czytać: wstrząs nerwowy.                             …………………………… 

 

Na tym siedzi każda głowa. 

Wstecz: baśniowy pan Krakowa.                                     …………………………… 

 

Z płótna, skóry – wielki sak. 

Hop! Skacz przez to, kiedy wspak.                                  ……………………………. 

 

2. W XVIII stuleciu wielu ludzi wciąż nie umiało czytać. Wiadomości rozchodziły się powoli i często 

były niedokładne. Wyobraź sobie, że jesteś na rynku miasteczka Psieskóry w 1793 roku. Wśród 

mieszkańców trwa akurat spór o to, co się wydarzyło po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.  

Kto ma rację? Zamaluj czerwoną kredką prostokąty obok nieprawdziwych wypowiedzi. 

 
  

To było tak: magnaci poprosili carycę Rosji o pomoc w obaleniu Konstytucji 3 

maja. Nasza armia w ogóle nie stawiała oporu, dlatego od razu nastąpił II rozbiór 

Polski. 
 

 

 

Nie, to było zupełnie inaczej! Najpierw rosyjskie wojska wkroczyły do Polski, a 

potem magnaci poprosili carycę o II rozbiór. 

 

 

 

Nie, to nie tak! Przecież najpierw magnaci poprosili carycę o pomoc. Nasze wojska 

toczyły wojnę z Rosjanami, ale kiedy król wydał rozkaz przerwania walki, nastąpił   

II rozbiór Polski. 
 

 

 

Co wy opowiadacie? To właśnie caryca poprosiła polskich magnatów o pomoc. 

Nasze wojska wkroczyły do Rosji, ale przegrały wojnę i wtedy nastąpił II rozbiór.  

 

 

3.  Znajomość teorii savoir vivre’u. Podkreśl właściwą odpowiedź. 

 

a) Kto powinien zakończyć rozmowę telefoniczną? 

a. Osoba, która zatelefonowała. 

b. Osoba, do której telefonowano. 

b) Można do kogoś dzwonić 

a. bez względu na porę. 

b. biorąc pod uwagę porę. 



c) Czy można rozmawiać z ustami pełnymi jedzenia? 

a. Tak 

b. Nie. 

d) Kiedy absolutnie nie należy żuć gumy? 

a. Podczas oglądania telewizji. 

b. Podczas spaceru. 

c. Podczas rozmowy. 

 

4. Zapisz zaokrąglenie liczby 2097359,6  

 

do dziesiątek tysięcy: ...................................   do setek: ............................................  

 

do dziesiątek: ....................................   do jedności: ........................................ 

5.   Mówimy poprawnie!  Znajdź błędy językowe w poniższych zdaniach.  Następnie zapisz te 

  zdania  w poprawnej formie. 

1. Zachowanie Kasi poprawiło się na lepsze. …………………………………………….. 

2. W miesiącu lipcu wyjeżdżam do Elbląga……………………………………………… 

3. Marek cofnął się o dwa kroki do tyłu. …………………………………………………. 

4. Krople mokrego deszczu spływały po szybie………………………………………….. 

5. Brat podzielił jabłko na dwie równe połowy…………………………………………… 

6. Czekam za mamą już dwie godziny.  …………………………………………………. 

 


