ETAP SZKOLNY

XIII Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Szkół Podstawowych

15 października 2015 r.
godz. 12.00
czas trwania 60 minut

„zDolny Ślązaczek”

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu • Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)
Imię / imiona

Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Szkoła

Klasa

TABELA ODPOWIEDZI
Zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź w pytaniach od 1 do 18. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz znakiem X dobrą odpowiedź.
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Sprawdzenie poprawności odpowiedzi (wypełnia nauczyciel). W poniższych kratkach od 1-18
proszę wpisać 0 lub 1, a od 19 do 22 od 0 do 2, zgodnie z kluczem odpowiedzi.

Suma uzyskanych punktów ………………………
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Sprawdzający …………………

GDZIE JEST ZŁOTO Z TAMTYCH LAT?

Tajemnice ukrytych skarbów fascynują ludzi od najdawniejszych czasów. Jedni marzą tylko o tym,
żeby znaleźć skarb i szybko się wzbogacić, inni traktują odkrywanie, badanie, poszukiwanie skarbów,
czyli ich eksplorację, jako ekscytujące zajęcie i pasjonujące hobby.
Wymarzonym miejscem dla wszystkich poszukiwaczy jest region Dolnego Śląska. Mnóstwo tu miejsc,
mogących skrywać wiele tajemnic: podziemia, naturalne jaskinie, stare sztolnie czy wyrobiska górnicze,
stare zamki i pałace. Powszechnie wiadomo, że pod koniec II wojny światowej Niemcy, wycofując się
przed nadciągającą armią radziecką, ukryli na tym terenie swoje skarby, wierząc, że kiedyś do nich
powrócą.
Gdy zbliżał się front wschodni, bogaci Niemcy ukrywali w zakamarkach swoich domostw różne cenne
dla nich przedmioty: porcelanę, książki, biżuterię, dokumenty, zdjęcia, obrazy. Po wojnie większość tych
domowych skarbczyków została niemal doszczętnie splądrowana. Przykładem tego może być zameczek
w Ciepłowodach niedaleko Ząbkowic Śląskich. Mieszkańcy wsi opowiadali, że w czasach, kiedy nikt już
w zamku nie mieszkał, bo budowla zaczęła się walić, pojawił się tam jakiś człowiek. Poprosił
administratora zrujnowanego obiektu o stare, zniszczone, obite blachą drewniane drzwi, nikomu już
niepotrzebne. „Mnie mogą się przydać” – mówił przybysz. Opiekun zamku machnął ręką i bez
zastanowienia je oddał. Po kilku miesiącach od tego zdarzenia zjawili się jacyś ludzie, którzy splądrowali
zamek, pozostawiając po sobie od piwnicy po piętro wybite wnęki i dziury w ścianach. Rok później
przyjechał do Ciepłowodów inny mężczyzna. Mówiono, że pochodzi z rodziny, która tu niegdyś
mieszkała. Łamaną polszczyzną wypytywał o drzwi zamku, a gdy się dowiedział, że zostały już komuś
oddane, o mało nie zemdlał. „W nich były przecież ukryte plany schowków” – rozpaczał. Wkrótce zjawili
się jeszcze jacyś kolejni poszukiwacze, ale podobno nic już nie znaleźli, choć przecież takie stare
zamczysko jak Ciepłowody mogło kryć jeszcze wiele tajemnic.
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Najbardziej fascynującą historią, która od kilkudziesięciu lat rozpala wyobraźnię wielu eksploratorów,
jest nierozwiązana zagadka tzw. złota Wrocławia. Wiadomo, że pod koniec 1944 roku na rozkaz władz
III Rzeszy zgromadzono we Wrocławiu wszystkie zasoby dolnośląskich banków oraz majątek różnych
innych instytucji, a nawet ludności cywilnej. Mówi się, że zebrano kilka, a może nawet kilkanaście ton
bankowego złota, srebro, biżuterię oraz inne kosztowności. Wszystko złożono w piwnicach gmachu
ówczesnego Prezydium Policji przy Podwalu. Znalazło się tam kilkadziesiąt żelaznych skrzyń, w których
zabezpieczono złoto w sztabach, a także wiele mniejszych, drewnianych, do których zapakowano inne
drogocenne przedmioty. Tuż przed nadejściem Armii Czerwonej zapadła decyzja o ukryciu tego skarbu.
Wrocławskie złoto wywieziono nocą, w zupełnej tajemnicy, pod ochroną wojska. Gdzie? Nie
wiadomo. Bezcenny transport nie został do tej pory odnaleziony, choć poszukiwania trwają już
kilkadziesiąt lat. Wszystko więc wskazuje na to, że poszukiwaczy skarbów czeka jeszcze wiele
niespodzianek i emocji.
Na podstawie: Joanna Lamparska, Tajemnice ukrytych skarbów, Wrocław 1995, s. 3-10.

______________________________________________________________
Zadania za 1 punkt
1. W tekście jest mowa o wydarzeniach,
które
A. nawiązują do znanych baśni i legend.
B. są wymysłem ludzkiej wyobraźni.
C. rozegrały się w rzeczywistości.
D. odeszły już w zapomnienie.
2.
A.
B.
C.
D.

Skarbczykiem nazwano w tekście
mały sejf bankowy.
schowek na cenne rzeczy.
kogoś, kto szuka skarbów.
kogoś, kto czuwa nad skarbem.

3.
A.
B.
C.
D.

Splądrować to znaczy
zbadać coś dokładnie.
bezmyślnie coś zniszczyć.
przeszukać coś w celu rabunku.
podstępem zagarnąć coś dla siebie.

4. Ślady pozostawione przez ludzi, którzy
splądrowali
zamek
w
Ciepłowodach,
wskazują na to, że skrytki ze skarbami
znajdowały się w
A. murach zamku.
B. podłodze piwnicy.
C. zakamarkach strychu.
D. drzwiach obitych blachą.
5. Sformułowanie
wypytywał
łamaną
polszczyzną wskazuje na to, że mężczyzna,
który pytał o drzwi zamku
A. był Polakiem.
B. miał wadę wymowy.
C. mówił źle po polsku.
D. był bardzo wzruszony.
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6. Które
zdanie
zawiera
informację
niezgodną z tekstem?
A. Skarb Wrocławia ukryto w metalowych
i drewnianych skrzyniach.
B. Poszukiwania transportu z wrocławskim
złotem trwają już kilkadziesiąt lat.
C. Złoto
Wrocławia
zostało
odnalezione
w piwnicach gmachu policji przy Podwalu.
D. Decyzję o zebraniu i zabezpieczeniu
wrocławskiego złota podjęły władze III Rzeszy.
7. Które sformułowanie
przenośne?
A. złoto w sztabach
B. zakamarki domostw
C. wywieźć w tajemnicy
D. rozpalać wyobraźnię
8.
A.
B.
C.
D.

ma

znaczenie

Z tekstu dowiadujesz się, że eksplorator to
miłośnik, kolekcjoner.
posiadacz, właściciel.
badacz, poszukiwacz.
rabuś, grabieżca.

9. Które sformułowania z tekstu sygnalizują,
że podana w tekście informacja jest
niepotwierdzona?
A. mówi się; podobno
B. wierząc, że; wiadomo
C. przykładem tego; nie odnaleziono
D. nierozwiązana zagadka; wymarzone miejsce
10. Wypowiedzenie Opiekun zamku machnął
ręką i bez zastanowienia je oddał jest
A. równoważnikiem zdania.
B. zdaniem złożonym podrzędnie.
C. zdaniem złożonym współrzędnie.
D. zdaniem pojedynczym rozwiniętym.
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11. W roku 2013 Wrocław liczył 631 235¹ mieszkańców, a powierzchnia miasta wynosiła
293 km 2 . Na jednego mieszkańca Wrocławia
przypadało wówczas średnio
A. około 2154 m
B. około 0,5 m

2

C. około 464 m
D. około 2 m

2

2

2

powierzchni.
powierzchni.
powierzchni.
powierzchni.

(¹ źródło Gazeta Wrocławska z 15 sierpnia 2012)

12. We wtorek 21 czerwca 2011 roku tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 został
przyznany Wrocławiowi w Polsce i San
Sebastian w Hiszpanii. 26 maja 2012 roku
wystartował we Wrocławiu 29 Międzynarodowy
Turniej Gimnastyki Artystycznej. Turniej ten
rozpoczął się w
A. piątek.
B. sobotę.
C. poniedziałek.
D. niedzielę.
13. Odległość z Wrocławia do San Sebastian
w Hiszpanii w linii prostej to 1672 km. Zatem
odległość w linii prostej między tymi miastami
na mapie w skali 1 : 4 000 000 wynosi
A. 2,4 cm.
B. 24 cm.
C. 4,18 cm.
D. 41,8 cm.
14. Wrocław ma wiele mostów o różnej
długości - 1742 m to długość nowoczesnego
Mostu Rędzińskiego, a 0,1125 km to długość
zabytkowego
Mostu
Grunwaldzkiego.
Korzystając z powyższych informacji, wskaż
zdanie nieprawdziwe.
A. Most Grunwaldzki jest o 1629,5 m krótszy
od Mostu Rędzińskiego.
B. Most Rędziński jest około 15,5 razy dłuższy
od Mostu Grunwaldzkiego.
C. Most Grunwaldzki jest około 0,06 razy
krótszy od Mostu Rędzińskiego.
D. Most Rędziński jest o 1,6295 km dłuższy od
Mostu Grunwaldzkiego.
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15. Rower to bardzo popularny środek
lokomocji wrocławian. Marcin, uczeń jednej
z wrocławskich szkół podstawowych, wybrał
ścieżkę, którą planuje przejechać na rowerze
ze średnią prędkością 12 km/h. Na mapie
Rowerowy Wrocław (skala mapy 1 : 22500)
wybrana trasa ma długość 20 cm. W jakim
czasie Marcin pokona tę trasę, jadąc ze
wskazaną prędkością?
A. 225 minut
B. 0,375 godziny
C. 135 sekund
D. 2250 minut
16. Największym obrazem we Wrocławiu jest
Panorama Racławicka. Zamalowana powierzchnia ma w przybliżeniu kształt prostokąta
o wymiarach 114 m x 15 m. Zatem zamalowana
powierzchnia obrazu
A.
B.
C.
D.

2

to 258 m .
jest mniejsza od 15 arów.
jest większa od 1 hektara.
jest większa od 17 arów.

17. Najważniejszą rzeką regionu dolnośląskiego
i drugą co do wielkości rzeką w Polsce jest
Odra. Jej długość w Polsce to 742 km. Długość
Odry w granicach Wrocławia to ok. 27 km.
Korzystając z powyższych informacji, wskaż
zdanie prawdziwe.
A. Wrocławski odcinek Odry stanowi ok. 3,6%
długości rzeki w Polsce.
B. Długość rzeki w Polsce to ok. 27,5% długości
Odry we Wrocławiu.
C. Wrocławski odcinek Odry jest ok. 0,036 razy
krótszy od długości rzeki w Polsce.
D. Długość Odry w Polsce jest 28 razy dłuższa
niż długość Odry we Wrocławiu.
18. Wrocławski Rynek ma w przybliżeniu kształt
prostokąta o długości 213 m i powierzchni
3,7914 hektara. Obwód placu na którym
znajduje się Rynek ma długość
A. 391 m.
B. 3,91 km.
C. 0,782 km.
D. 7,820 km.

Zadania za 2 punkty
19. Wskaż wszystkie rzeczowniki użyte w podanym niżej zdaniu i określ ich przypadek.
Opiekun zamku oddał drzwi obcemu przybyszowi.
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
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20. Wyodrębnij części zdania w podanym niżej wypowiedzeniu i podaj ich nazwy.
Obcy przybysz długo przyglądał się starym drzwiom.
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
…………………………………….…… – …….……………………………………
21. We Wrocławiu znajduje się wiele parków. Najstarszy to założony w 1783 roku Park Szczytnicki
o powierzchni 87,31 ha.
Uzupełnij poprawnie zdania.
2

A. Powierzchnia Parku Szczytnickiego wynosi…………km .
B. Park Szczytnicki został założony pod koniec………wieku.
22. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu rozegrano łącznie 19 piłkarskich meczów
międzypaństwowych. Między innymi 15 listopada 1977 roku Polska pokonała Szwecję 2:1,
a 15 listopada 1981 roku Polska pokonała Maltę 6:0.
Uzupełnij poprawnie zdania.
A. Pomiędzy meczem Polski ze Szwecją a Polski z Maltą na Stadionie Olimpijskim minęło…….miesięcy.
B. Pomiędzy meczem Polski ze Szwecją a Polski z Maltą na Stadionie Olimpijskim minęło ……dni.
BRUDNOPIS
(zapisy w brudnopisie nie są sprawdzane).
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