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SKOWRONEK - klasa III 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 (25.03.2009). 

Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

          Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Stanisław Grochowiak Jeż 

Gdzieś w Leśniczówce 

po izdebce tupa 

Jeż Poczciwota. 

Jabłko sobie schrupta, 

mleka wycmokta, 

mysz upoluje, 

dobrze się czuje. 
 
Gdy noc nadejdzie 

i cisza też, 

wtedy Ogromny staje się Jeż. 

Tak się w powadze swojej najeży, 

że tupta głośniej niż pułk żołnierzy. 

 

Tyle rumoru wyczynia w tej ciszy, 

że nikt nie słyszy 

ani okruchu 

śmiejących się w duchu 

myszy. 

 Pytania za 3 punkty 

1. Autora powyższego tekstu można nazwać: 

A) powieściopisarzem  B) poetą  C) prozaikiem  D) dziennikarzem 
 
2. Utwór Stanisława Grochowiaka: 

A) jest wierszem       B) jest napisany prozą  

C) został napisany z podziałem na role    D) nie zalicza się do poezji 
 
3. Tekst powyższy jest podzielony na: 

A) rozdziały    B) akty  C) zwrotki  D) sceny 
 
4. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) w jakiej miejscowości dzieje się opowiadana historia   B) jak nazywa się jeż 

C) kiedy dokładnie przedstawione wydarzenia mają miejsce D) czegoś o życiu autora utworu 
 
5. Jeża można nazwać: 

A) aktorem       B) kimś, kto wypowiada się w utworze 

C) kimś, kto opowiada o wydarzeniach   D) bohaterem literackim 
 
6. Tytuł powyższego utworu wskazuje na: 

A) problem tekstu B) przesłanie tekstu C) postać, o której będzie się opowiadać  D) osobę opowiadającą 
 
7. Odbiorcą powyższego utworu: 

A) jest konkretna osoba   B) są wyłącznie dzieci   C) są mieszkańcy leśniczówki      D) jest każdy czytelnik 
 
8. W tekście Stanisława Grochowiaka możemy znaleźć: 

A) rymy   B) cytaty   C) wykrzyknienia   D) pytania 
 
9. Cel powyższego utworu możemy określić słowami: 

A) pouczenie czytelnika    B) wzbudzenie u czytelnika współczucia  

C) przedstawienie nam sympatycznego jeża  D) pobudzenie czytelnika do refleksji 
 
10. W tekście powyższym: 

A) występuje wyłącznie jeż    B) mowa jest też o innych zwierzętach  

C) nie ma głównego bohatera   D) brak sprecyzowanego tematu 

 Pytania za 4 punkty 

11. Imię jeża: 

A) nie zostaje podane w tekście   B) jest wymyślone przez samego jeża  

C) odzwierciedla jego usposobienie    D) może być również imieniem dla człowieka 
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12. Osoba mówiąca w tekście o jeżu: 

A) wie tyle samo co czytelnik   B) wie mniej od czytelnika  

C) nie jest pewna swojej wiedzy   D) swoją wiedzę czerpie z obserwacji 
 
13. O jeżu z powyższego utworu możemy się dowiedzieć, że: 

A) nosi jabłka na grzbiecie    B) prowadzi dzienny tryb życia  

C) nie sprawia żadnych problemów w domu D) jest drapieżnikiem 
 
14. Przedstawione w tekście myszy: 

A) mają wyłącznie cechy zwierząt   B) posiadają właściwości, których zwierzęta nie mają 

C) robią wiele hałasu     D) bardzo boją się jeża 
 
15. W nocy jeż: 

A) śpi   B) porusza się ostrożnie C) poluje   D) chce się bawić 
 
16. Prawdą jest, że: 

A) jeż lubi mleko       B) jeż żywi się wyłącznie owocami  

C) trzymanie w domu jeża nie sprawia żadnych problemów D) jeż w domu czuje się źle 
 
17. Nastrój powyższego utworu można określić jako: 

A) poważny  B) smutny   C) pogodny   D) uroczysty 
 
18. Osoba mówiąca ma do jeża stosunek: 

A) wrogi  B) obojętny   C) niejednoznaczny  D) pobłażliwy 
 
19. Porównaniem jest sformułowanie: 

A) wtedy ogromny staje się jeż   B) gdy noc nadejdzie i cisza też 

C) tupta głośniej niż pułk żołnierzy   D) gdzieś w leśniczówce po izdebce tupa 
 
20. Wydarzenia przedstawione w powyższym tekście: 

A) w żadnym stopniu nie mogłyby mieć miejsca w naszej rzeczywistości 

B) wszystkie bez wątpienia mogłyby zaistnieć w naszym otoczeniu  

C) w zdecydowanej większości mogłyby mieć miejsce w naszym świecie   D) dopiero mają się rozegrać 

 Pytania za 5 punktów 

21.W zdaniu Gdzieś w Leśniczówce po izdebce tupa: 

A) nie ma rzeczowników    B) występuje jeden rzeczownik 

C) występują dwa rzeczowniki   D) są same rzeczowniki 
 
22. Czasownikiem w formie czasu teraźniejszego jest wyraz: 

A) schrupta  B) upoluje   C) wycmokta   D) staje się 
 
23. Określenie śmiać się w duchu oznacza: 

A) rechotać     B) śmiać się od ucha do ucha 

C) tylko udawać rozbawienie   D) naśmiewać się z kogoś przy zachowaniu poważnej miny 
 
24. Użyty w tekście wyraz rumor : 

A) można zastąpić słowem hałas B) jest czasownikiem C) nie jest rzeczownikiem D) znaczy to samo co wyraz ruch 
 
25. Wyrazem trzysylabowym jest słowo: 

A) gdzieś   B) leśniczówce   C) nadejdzie    D) myszy 
 
26. Użyte w tekście słowo wyczynia można zastąpić wyrazem: 

A) robi   B) sprawia    C) daje    D) pokazuje 
 
27. Rzeczownik w liczbie mnogiej można znaleźć: 

A) tylko w pierwszej zwrotce    B) w drugiej i trzeciej zwrotce 

C) tylko w trzeciej zwrotce     D) w pierwszej i drugiej zwrotce 
 
28. Wyraz mysz: 

A) nie ma liczby mnogiej  B) jest jednosylabowy  C) nie jest rzeczownikiem  D) jest rodzaju nijakiego 
 
29. Najwięcej samogłosek jest w wyrazie: 

A) dobrze    B) wycmokta   C) wtedy    D) upoluje 
 
30. Wyrazy pułk żołnierzy: 

A) to ta sama część mowy      B) mają tyle samo sylab  

C) nie różnią się pod względem ilości samogłosek   D) są różnymi częściami mowy 
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