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OMNIBUS 2010
05.05.2010
SKOWRONEK – klasa 3 szkoły podstawowej

Czas trwania konkursu: 45 minut
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy
Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że
każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników,
notatek, podręczników itp. Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA!
Jan Brzechwa Czapla i żuraw
Przykro było żurawiowi,
Że samotnie ryby łowi.
Patrzy - czapla na wysepce
Wdzięcznie z błota wodę chłepce.
Rzecze do niej zachwycony:
"Piękna czaplo, szukam żony,
Będę kochał ciebie, wierz mi,
Więc czym prędzej się
pobierzmy."
Czapla piórka swe poprawia:
"Nie chcę męża mieć żurawia!"
Poszedł żuraw obrażony.
"Trudno. Będę żył bez żony."
A już czapla myśli sobie:
"Czy właściwie dobrze robię?
Skoro żuraw tak namawia,
Chyba wyjdę za żurawia!"
Pomyślała, poczłapała,
Do żurawia zapukała.
Żuraw łykał żurawinę,
Więc miał bardzo kwaśną minę.
"Przyszłam spełnić twe
życzenie."
"Teraz ja się nie ożenię,

Niepotrzebnie pani papla,
Żegnam panią, pani czapla!"
Poszła czapla obrażona.
Żuraw myśli: "Co za żona!
Chyba pójdę i przeproszę..."
Włożył czapke, wdział kalosze,
I do czapli znowu puka.
"Czego pan tu u mnie szuka?"
"Chcę się żenić." "Pan na męża?
Po co pan się nadweręża?
Szkoda było pańskiej drogi,
Drogi panie laskonogi!"
Poszedł żuraw obrażony,
"Trudno. Będę żył bez żony."
A już czapla myśli: "Szkoda,
Wszak nie jestem taka młoda,
Żuraw prośby wciąż ponawia,
Chyba wyjdę za żurawia!"
W piękne piórka się przybrała,
Do żurawia poczłapała.
Tak już chodzą lata długie,
Jedno chce - to nie chce drugie,
Chodzą wciąż tą samą drogą,
Ale pobrać się nie mogą.

1. Powyższy tekst:
A) jest wierszem
C) zawiera rymy

B) jest utworem literackim
D) opowiada o wymyślonym wydarzeniu

2. Autora tego tekstu można nazwać:
A) pisarzem
B) dziennikarzem

C) scenarzystą

3. Odbiorcą powyższego tekstu:
A) mogą być dzieci
C) mogą być zarówno dzieci jak i dorośli

B) powinny być wyłącznie osoby dorosłe
D) mają być wyłącznie osoby wymienione w tekście

4. Powyższy tekst ma charakter:
A) poważny
B) humorystyczny

C) pouczający

5. W powyższym tekście:
A) bohaterami są ptaki, które zachowują się jak ludzie
C) przedstawiane wydarzenia mają przerazić czytelnika

B) nie ma bohaterów
D) zakończenie można nazwać szczęśliwym

6. O czapli i żurawiu można powiedzieć, że:
A) działają z rozwagą
B) nie wiedzą, czego chcą

C) są idealną parą

D) poetą

D) dramatyczny

D) mają zmienne nastroje

7. Żuraw chciał się ożenić, bo:
A) czuł się samotny
C) chciał łowić ryby w towarzystwie

B) uznał, że tak wypada
D) czapla mu się spodobała

8. Pierwsze oświadczyny żurawia czapla przyjęła:
A) chłodno
B) lekceważąco

C) entuzjastycznie

D) nieuprzejmie

9. Zdanie Poszedł żuraw obrażony informuje czytelnika o:
A) poglądach żurawia
B) reakcji żurawia
C) stosunku do czapli

D) nastroju żurawia

10. Czaplę można nazwać kimś:
A) niemiłym
B) działającym pochopnie

D) ostrożnym

C) rozkapryszonym

11. Żuraw:
A) zawsze działa w zgodzie z własnymi pragnieniami
B) ulega nastrojom
C) zmienia zdanie
D) jest konsekwentny
12. Sformułowanie kwaśna mina można zastąpić formą:
A) nabożny wyraz twarzy B) twarz bez wyrazu
C) błazeńska twarz

D) być nie w humorze

13. Osoba opowiadająca tę historię:
A) wie, jak ona się zakończyła
C) nie zna zakończenia

B) zna myśli bohaterów
D) wie, co bohaterowie robią, gdy są sami

14. Tytuł powyższego tekstu:
A) wskazuje na tematykę
C) sprawia, że tekst jest zrozumiały

B) określa formę
D) mówi, o jakich postaciach będzie mowa

15. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że żurawie i czaple w naturze:
A) są ptakami wodnymi
B) żywią się rybami
C) mówią

D) noszą ubrania

16. Użyte w tekście słowo poczłapała:
A) oznacza pobiegła
C) wskazuje na tempo i sposób marszu

B) można zrozumieć poszła noga za nogą
D) wskazuje na myśli czapli

17. Używając słowa laskonogi czapla:
A) wygłasza komplement pod adresem nóg żurawia
C) współczuje żurawiowi jego ułomności

B) kpi z długich nóg żurawia
D) uzasadnia swoją decyzję

18. W powyższym tekście znajdziemy:
A) cytaty
B) dialogi

C) rozbudowane opisy

D) opowiadanie

19. W Żurawiu i czapli występuje:
A) dwukropek
B) znak zapytania

C) znak wykrzyknienia

D) myślnik

20. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) życzenie
B) wysepce

C) lata

D) samotnie

21. W zdaniu Nie chcę męża mieć żurawia:
A) występuje jeden czasownik
C) nie ma czasowników

B) są dwa rzeczowniki
D) występuje czasownik w formie bezokolicznika

22. Dwie samogłoski są w wyrazie:
A) przykro
B) wodę

C) błota
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D) więc

