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SZPAK - klasa IV szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na 

karcie odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest 

pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. 

Zapraszamy do konkursu OMNIBUS (7.03.2007). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Julian Tuwim Dyzio marzyciel 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

I marzy: 

„Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe - 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste - 

Że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł...” 

 
Pytania za 3 punkty 

1. Przedstawione w powyższym tekście wydarzenie rozgrywa się: 

A) w przysłowiowych czterech ścianach  B) na łonie natury 

C) tam, gdzie pieprz rośnie    D) tam, gdzie diabeł mówi dobranoc 
 
2. Wiersz powyższy: 

A) ma jednego bohatera  B) nie zawiera rymów   C) zawiera refren D) jest utworem anonimowym. 
 
3. O Dyziu na podstawie powyższego utworu możemy powiedzieć, że jest:  

A) darmozjadem  B) sknerą   C) łasuchem  D) niejadkiem 
 
4. Bohater powyższego wiersza: 

A) ma nie po kolei w głowie      B) ma bujną wyobraźnię   

C) twardo stąpa po ziemi      D) jest człowiekiem, z którym można konie kraść 
 
5. W dniu, w którym rozgrywa się akcja wiersza: 

A) niebo jest zaciągnięte chmurami   B) wieje lekki wietrzyk  

C) niebo jest bezchmurne    D) nawet psa z domu się nie wygania 
 
6. Świat dla Dyzia byłby piękny, gdyby: 

A) był bardziej kolorowy    B) można było bezkarnie leżeć na łące  

C) człowiek nie miał żadnych obowiązków  D) można było go zjeść 
 
7. Dyzio z pewnością nie myśli o: 

A) cukierniku    B) sobie   C) chmurach  D) dentyście 
 
8. Z wiersza powyższego nie dowiemy się: 

A) co Dyzio lubi jeść najbardziej    B) jak ubrany jest bohater   

C) co mogłoby być tortem czekoladowym  D) dlaczego lody mogłyby mieć smak malinowy 
 
9. Na podstawie informacji zawartych w powyższym tekście, można wywnioskować, że akcja jego toczy się: 

A) na przełomie jesieni i zimy    B) na przełomie wiosny i lata    C) wczesną wiosną (np. w marcu)     D) w zimie 
 
10. Prawdziwą opinią na temat Dyzia byłoby stwierdzenie, że: 

A) jest on chłopcem smutnym  B) jest zbuntowany przeciw światu C) jest głodny  D) jest obdarzony fantazją  
 
Pytania za 4 punkty 
11. W pierwszych dwóch wersach powyższego tekstu: 

A) nie ma czasowników    B) występują trzy czasowniki  

C) występują dwa czasowniki w różnych czasach D) występują dwa czasowniki w tym samym czasie 
 
12. W tytule powyższego tekstu: 

A) występuje rzeczownik    B) występuje przymiotnik  

C) nie ma ani rzeczownika ani przymiotnika  D) został użyty czasownik w czasie teraźniejszym 
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13. W utworze o Dyziu wypowiada się: 

A) wyłącznie Dyzio      B) Dyzio i ktoś jeszcze  

C) wyłącznie obserwator zdarzenia   D) ktoś, kto nie jest świadkiem wydarzenia 
 
14. Tekst Tuwima: 

A) składa się z dwóch strof równej długości  B) kończy się pouczeniem skierowanym do czytelnika 

C) jest pisany prozą     D) ma żartobliwy nastrój 
 
15. W utworze powyższym nie ma: 

A) oceny głównego bohatera  B) cytatu C) wyliczeń  D) znaków wykrzyknienia 
 
16. Błękit jest odcieniem koloru: 

A) zielonego  B) niebieskiego   C) białego  D) szarego 
 
17. Użyte w tekście słowo murawa można zastąpić wyrazem: 

A) kobierzec  B) nieboskłon   C) ziemia  D) trawa 
 
18. Chmury w powyższym wierszu: 

A) zostały dokładnie opisane B) są słodyczami  C) mają wyłącznie cechy istot żywych   D) zostały opisane przez Dyzia 
 
19. Świat, w którym rozgrywa się akcja wiersza: 

A) jest rzeczywistością baśniową    B) jest rzeczywistością, w której my również żyjemy  

C) w niczym nie przypomina naszego świata  D) nie istnieje poza utworem 
 
20. Marzenia to inaczej: 

A) mrzonki  B) miraże   C) fantazje  D) bzdury 
Andrzej Hołdys Laguna pełna życia (frag. artykułu Morze z sinicami Gazeta Wyborcza, 8 czerwca 2006.) 

Teraz wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem oceanu. Przed tobą w oddali dymią stożki wulkaniczne, a ląd za tobą jest 

zbudowany z ciemnych, bazaltowych skał. Nie słychać szumu fal, bo trafiłeś tu w porze odpływu. Woda uciekła od brzegu, 

odsłaniając dno płytkiej laguny. 

 Przejdź się ostrożnie, patrząc pod nogi. Zwróć uwagę na śliską, lepką matę pokrywającą powierzchnię dna. Choć 

wygląda ona niepozornie, wykaż odrobinę respektu, bo oto pod twoimi stopami rozciąga się najstarszy ziemski ekosystem. 

Jego głównymi mieszkańcami są sinice –jednokomórkowe organizmy na tyle jeszcze prymitywne, że pozbawione jądra 

komórkowego.  
Pytania za 5 punktów 

21. Powyższy tekst adresowany jest: 

A) do miłośników podróży    B) do osób interesujących się fantastyką naukową 

C) do ludzi interesujących się biologią   D) do naukowców 
 
22. Autor powyższego tekstu zakłada, że czytelnik: 

A) nie ma zbyt dużej wiedzy w  temacie, o którym pisze B) jest specjalistą w omawianej dziedzinie 

C) jest człowiekiem pozbawionym wyobraźni   D) oczekuje przede wszystkim faktów 
 
23. Piszący w swoim artykule: 

A) ożywia tekst, wprowadzając anegdoty  B) dostrzega czytelnika i zwraca się do niego bezpośrednio 

C) odwołuje się do innych prac naukowych  D) cytuje uczonych 
 
24. Opisywanie zjawiska: 

A) rozgrywały się na długo przed powstaniem państwa polskiego B) miały miejsce w początkach państwa polskiego 

C) dzieją się w dzisiejszym świecie   D) przebiegały w czasach wyginięcia dinozaurów 
 
25. Z powyższego tekstu można wysnuć wniosek, że: 

A)  historia naszego państwa jest krótką chwilą w porównaniu z historią Ziemi 

B)  dinozaury wyginęły, gdy na ziemi pojawiają się pierwsze zwierzęta 

C)  w początkowym okresie państwa polskiego żyły jeszcze dinozaury 

D)  nasze państwo narodziło się przed pojawieniem się dinozaurów 
 
26. Sinice, o których mowa w powyższym tekście: 

A) żyją na lądzie     B) są organizmami o skomplikowanej budowie 

C) są jedną z najstarszych form życia na ziemi  D) pojawiły się na ziemi 700 000 lat temu 
 
27. W czasach, o których mowa w tekście, czytelnik: 

A) czułby się bardzo samotnie    B) mógłby zobaczyć naszych praprzodków schodzących z drzewa 

C) będąc w Europie, marzłby na lodowcu  D) byłby zaskoczony bujnością życia 
 
28. Opisywane wydarzenia zostają przybliżone czytelnikowi za pomocą: 

A) pojęć naukowych      B) odwołania się do jego wyobraźni 

C) umiejscawiania ich w czasie    D) zastosowania metody: pytanie - odpowiedź 
  
29. Czasownikiem nie jest wyraz: 

A) dymią  B) ostrożnie   C) zrób   D) jesteś 
 
30. Stylem wypowiedzi osoba mówiąca w tym tekście upodabnia się do: 

A) poety  B) sprawozdawcy sportowego  C) przewodnika  D) autora baśni 
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