
          OMNIBUS  -  KARTA nr 8      oddać do  8 I 2016 r.  

     do p. Krajewskiej s. 104 
 

    
------------------------------------------------------------         ----------------- 

imię  i nazwisko     klasa 

 
 

1) Przepisz zaznaczone wyrazy, stosując wielkie lub małe litery. 

 

Już wkrótce (ś)więta (b)ożego (n)arodzenia. ………………………………………………............................ 

Mój kolega (s)ylwester ma największą kolekcję znaczków.  ……………………………….. 

W naszym domu zasiadamy do (w)igilii, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie. ……...........… 

W tym roku zabawę (s)ylwestrową  spędzę w „Zacisznej”. ………………...............…… 

Nie mogę się już doczekać (g)wiazdki, (a)dwent trwa stanowczo za długo.  …........................……………...... 

2) Pewien autor napisał, co mówili ludzie w średniowiecznym szpitalu. Kilka razy jednak się pomylił. 

Niektóre wypowiedzi pochodzą z naszych czasów. Przekreśl je. 

A. Wypij rosołek na wzmocnienie. Antybiotyk zabija bakterie, ale osłabia ciało. 

B. Marnie wyglądasz. Puszczę ci krew, to zawsze pomaga. 

C. Uff, jak nie kroplówka, to zastrzyki. Mam dość… 

D. Nie bój się infekcji, przyjacielu. Przed każdą operacją myję ręce i odkażam narzędzia. 

E. Tylko Bóg może przywrócić zdrowie twojej żonie. Idź na pielgrzymkę w jej intencji. 

3) Na mapie województwa mazowieckiego zaznaczono trasę łączącą dwa najmniejsze miasta w tym regionie: 

Wyśmierzyce i Mordy. W rzeczywistości droga z Wyśmierzyc do Mordów ma 170 km długości. Na mapie                  

w skali 1:2 000 000 odcinek łączący te miasta ma długość 6,5 cm. Oblicz, o ile km jest dłuższa trasa, którą 

pokonuje się jadąc samochodem od rzeczywistej odległości w linii prostej między tymi miastami. 

Zapisz wszystkie obliczenia i uzupełnij odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

Odp.: Trasa, którą pokonuje się, jadąc samochodem z Wyśmierzyc do Mordów, jest dłuższa od rzeczywistej 

odległości w linii prostej między tymi miastami o ......... km. 



4) Rozpoznaj rośliny przedstawione na rysunkach i napisz ich nazwy. 

 

 

5) Już niedługo powitamy Nowy Rok. Nieodłącznym elementem zabawy sylwestrowej są fajerwerki i petardy, 

które podkreślają karnawałową atmosferę.  Uzupełnij tekst mówiący o bezpieczeństwie podczas ich 

stosowania. Pomogą w tym Tobie wyrazy z ramki.  

poparzyć dotykaj dala oślepienia odległości bezpieczna obrażenia 

pirotechniczne pożar pełnoletnia rękawicach wybuchnąć prawo oczy 

 

Pamiętaj, że petardy i fajerwerki to materiały ………………………, które mogą spowodować poważne 

………………………, ciała - poparzenia, urwania palców, ………………………,. Mogą również wywołać 

………………………,. Zakupu tego typu materiałów może dokonać tylko osoba ………………………,. 

Wyłącznie osoby dorosłe mają ………………………, odpalać fajerwerki.                                                                                                                                                     

Jeżeli uczestniczysz w większym pokazie fajerwerków, koniecznie stań w większej ………………………,  

Nie ………………………, fajerwerków, które nie wystrzeliły, nadal mogą ………………………,. 

Chroń ………………………, - nie podchodź zbyt blisko do fajerwerków.  Zimne ognie zapalaj tylko w 

………………………, trzymaj je z ………………………, od siebie. Uważaj, mogą ………………………,. 

Wypalone wrzuć do wiadra z wodą.  Pamiętaj, zabawa też musi być ………………………! 


