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OMNIBUS 2008
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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!

Julian Tuwim List do dzieci
Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę:
Żebyście się co dzień myły,
Bo brudnych nie znoszę.
Czy pod studnią, czy na misce,
W rzece czy w sadzawce,
Ale myć się! Bo przyjadę
I sam wszystko sprawdzę!
Myć się, dzieci, myć do czysta,
Chłopcy i dziewczynki,
Bo inaczej powiem, żeście
Nie dzieci, lecz świnki!
Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką,
W misce, w nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste!
Z poważaniem
Autor tej książeczki.
1. Powyższy tekst:
A) jest wierszem

B) jest napisany prozą

C) to utwór poetycki

D) został podzielony na zwrotki

2. Osobę, która napisała ten utwór, możemy nazwać:
A) powieściopisarzem
B) autorem

C) poetą

D) twórcą

3. W powyższym tekście możemy znaleźć:
A) rymy
B) refren

C) dialogi

D) wykrzyknienia

4. W powyższym tekście:
A) nie ma opowiadania o zdarzeniach
C) wersy mają różną długość

B) występuje jeden bohater
D) autor się ujawnia

5. Osoba mówiąca w utworze:
A) zwraca się bezpośrednio do adresata
C) podpisuje się w zakończeniu

B) wymienia swoje nazwisko
D) jest również dzieckiem

6. Celem, który sobie postawiła osoba pisząca ten tekst, jest:
A) rozbawienie czytelnika
B) pouczenie czytelnika
D) spowodowanie, że czytelnik zacznie zachowywać się w określony sposób
7. Tytuł powyższego utworu:
A) określa jego problem
B) wskazuje na adresata

C) określa formę

C) opowiedzenie o sobie

D) wskazuje na nadawcę

8. O tym, że utwór ma postać listu świadczy:
A) zwrot: Drogie dzieci! na początku
C) zakończenie utworu sformułowaniem: Autor tej książeczki

B) zwrot: Z poważaniem w zakończeniu
D) początek i zakończenie tekstu

9. Adresatem utworu są dzieci, które:
A) mieszkają na wsi
C) z pewnością chodzą już do szkoły

B) mieszkają w mieście
D) są dziećmi osoby mówiącej

10. Żeby dzieci chętniej posłuchały osoby mówiącej:
A) zostają poinformowane, że będą skontrolowane
C) zostaje im wydane krótkie i jednoznaczne polecenie

B) grozi się im, że zostaną nazwane świnkami
D) obiecuje się im nagrody

11. Osoba mówiąca:
A) nie ujawnia, co lubi, a czego nie
C) nie toleruje dzieci, które się nie myją

B) wyraża swój stosunek do brudnych dzieci
D) lubi wszystkie dzieci, bez wyjątku

12. Przesłanie utworu najlepiej wyrażają sformułowania:
A) Bądźcie czyste!
B) Myć się!
C) Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką

D) Z poważaniem

13. W tekście powyższym można znaleźć:
A) dwukropek
B) znak wykrzyknienia

D) przecinek

14. W tytule powyższego utworu:
A) występują same rzeczowniki
C) są dwa rzeczowniki

C) znak zapytania
B) nie ma rzeczowników
D) nie występuje czasownik

15. Poleceniem jest sformułowanie:
A) Drogie dzieci!
B) Myć się!

C) Z poważaniem

D) Nie dzieci, lecz świnki

16. Użyte w tekście słowo sadzawka oznacza:
A) studnia
B) staw

C) oczko wodne

D) wodospad

17. Sformułowanie: nie znoszę:
A) wyrażone jest czasownikiem w zaprzeczeniu
C) wyraża pozytywny stosunek emocjonalny

B) oznacza: nie toleruję
D) można zastąpić zwrotem: nie chcę znać

18. Rzeczownikiem zdrobniałym jest:
A) liściku
B) dziewczynki

C) rzeczki

D) książeczki

19. Sposób mycia się oznacza sformułowanie:
A) Trzeć się mydłem B) do czysta

C) pod studnią

D) w sadzawce

20. Czasownikiem jest wyraz:
A) myć się
B) myły

C) bądźcie

D) powiem

21. O człowieku, który lubi czystość i porządek powiemy, że jest:
A) schludny
B) pedantyczny
C) flejtuchowaty

D) flegmatyczny

22. Osoba, która wypowiada się w powyższym tekście, wie, że:
A) to czego Jaś się nauczy, Jan będzie umiał
B) nawyki trzeba kształtować od najmłodszych lat
C) dzieci często myć się nie lubią
D) i tak niczego nie zmieni
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