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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 (5.05.2010). Informacje 

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

          Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

 Paweł T. Felis Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów 

 (Co jest grane; dodatek do Gazety Wyborczej piątek-czwartek 26 czerwca-2 lipca 2009) 

Kontynuacja jednego z największych hitów dziecięcej animacji. Ekscentryczna gromada bohaterów – 

Wiewiór, Maniek, Ela, Sid i Diego – tym razem nurkuje w świat dinozaurów: a wszystko przez trzy, jak się 

okazuje, bardzo niezwyczajne jaja. Znajdzie je Sid, który czuje się zepchnięty na boczny tor, bo jego przyjaciel 

Maniek razem z Elą właśnie szykują się na przyjęcie potomstwa. 

Czy film to jedynie odgrzewanie dobrze sprawdzonego pomysłu, czy coś nowego? ,,To najciekawszy z 

filmów tej serii” – zapowiadają pewnie twórcy, chwalą się niesamowitymi efektami specjalnymi (w 3D) i 

dopieszczonym w detalach dźwiękiem (łącznie z głosami małych dinozaurów). Czy to prawda – niestety, nie 

wiadomo: do czasu zamknięcia tego numeru ,,Gazety Co Jest Grane” nie odbył się jeszcze pokaz prasowy filmu. 
 
 Pytania za 3 punkty 

1. Tytuł powyższego tekstu: 

A) wskazuje na to, do kogo jest on adresowany    B) określa stosunek autora do tematu 

C) wskazuje na to, o czym będzie mowa w artykule  D) wyraża wstępną ocenę 
 
2. O tekście tym można powiedzieć, że: 

A) jest on pisany prozą  B) jest on utworem poetyckim  C) został napisany wierszem D) należy do literatury pięknej 
 
3. Autora powyższego artykułu można nazwać: 

A) poetą    B) powieściopisarzem  C) badaczem    D) recenzentem  
 
4. W swoim tekście piszący: 

A) wymienia imiona głównych bohaterów filmu   B) charakteryzuje bohaterów filmu  

C) ocenia postępowanie bohaterów filmu    D) nie wspomina o postaciach biorących udział w filmie 
 
5. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) fabułę    B) akcję    C) rymy    D) pytania  
 
6. W swoim wywodzie piszący: 

A) wygłasza wyłącznie własne opinie    B) nie wygłasza żadnych opinii   

C) przywołuje opinie twórców filmu    D) nie zna opinii twórców filmu 
 
7. W swoim tekście piszący: 

A) zdradza zakończenie filmu  B) przedstawia początek akcji  C) nie odwołuje się do treści filmu   D) streszcza film 
 
8. Autor artykułu z pewnością: 

A) widział już film        B) potrafi ocenić jego poziom artystyczny   

C) nie zobaczył jeszcze filmu     D) jest zachwycony efektami specjalnymi 
 
9. Z artykułu można dowiedzieć się, że mocną stroną filmu: 

A) są efekty specjalne  B) są rozwiązania fabularne   C) jest jego nowatorstwo  D) jest gra aktorów 
 
10. Postacie pojawiające się w Epoce lodowcowej 3: 

A) zdaniem autora tekstu są nieciekawe    B) są już znane widowni   

C) debiutują na dużym ekranie        D) są nieznane widowni 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. W swoim tekście autor wyraża przekonanie, że Epoka lodowcowa 3  to film: 

A) adresowany przede wszystkim do dzieci    B) nieudany  

C) za trudny dla dziecięcej widowni           D) przereklamowany 

3 
Ł O W C Y  T A L E N T Ó W  –  J E R S Z  

WILCZYN ul. Dębowa 2,  55-120 OBORNIKI ŚLASKIE 

tel./fax 071-310-48-17 

tel.kom. 0501-101-866; 0505-138-588 

http://www.mat.edu.pl,  e-mail: info@mat.edu.pl 

http://www.mat.edu.pl/
http://www.mat.edu.pl/


12. Zarówno tytuł jak i cały tekst sugerują, że: 

A) Epoka lodowcowa 3 będzie miała dalszy ciąg   B) Epoka lodowcowa 3 stanowi dalszy ciąg wcześniejszych 

filmów C) omawiany film zamyka serię  D) Epoka lodowcowa 3 otwiera nową serię filmu  
 
13. Zakończenie powyższego tekstu wyraża: 

A) obawę autora, czy film spodoba się publiczności  B) zachętę do obejrzenia dzieła 

C) przeświadczenie o sukcesie filmu   D) niepewność, czy deklaracje twórców pokrywają się z rzeczywistością  
 
14. Z treści artykułu nie dowiemy się: 

A) kto jest reżyserem filmu      B) gdzie rozgrywa się jego akcja  

C) kto sprowokował wydarzenia przedstawione w filmie  D) czy twórcy są zadowoleni ze swojego dzieła 
 
15.  Użyty w tekście wyraz obcego pochodzenia hit można by zastąpić słowem: 

A) film   B) przebój    C) wydarzenie    D) premiera 
 
16. Określenie dopieszczony, które można znaleźć w powyższym tekście oznacza: 

A) potraktowany niepoważnie     B) najważniejszy  

C) wykonany z najwyższą starannością    D) zrobiony z myślą o dzieciach  
 
17. Wprowadzony do tekstu wyraz detale oznacza: 

A) szczegóły    B) efekty    C) przygody     D) trudności 
 
18. W sformułowaniu gromada bohaterów (…) nurkuje w świat dinozaurów podkreślony wyraz ma za zadanie: 

A) wprowadzić czytelnika w błąd     B) ukryć przed widzem prawdziwy sens wydarzeń  

C) pokazać czytelnikowi, że przedstawiane wydarzenia dzieją się szybko i są niebezpieczne     

D) pomóc w charakterystyce bohaterów 
 
19. Użyty przez autora tekstu wyraz kontynuacja oznacza: 

A) zakończenie  B) pierwszy raz    C) poprzedzenie     D) ciąg dalszy 
 
20. W wypowiedzeniu To najciekawszy z filmów tej serii podkreślony wyraz: 

A) wyraża zdanie autora tekstu  B) jest oceną   C) jest opinią widzów  D) to zdanie krytyków 

 Pytania za 5 punktów 

21. Sformułowanie odgrzewany pomysł można zrozumieć jako: 

A) znakomity pomysł   B) błąd      C) powtórnie wykorzystany pomysł   D) jedyne rozwiązanie 
 
22. Użyte w tekście określenie efekty 3D odnosi się do: 

A) obrazu    B) dźwięku    C) akcji filmu    D) reżyserii 
 
23. Wyraz animacja oznacza: 

A) film o pozytywnym zakończeniu    B) film, w którym role zwierząt grane są przez ludzi 

C) film, w którym występują zwierzęta   D) film wchodzący dopiero na ekrany 
 
24. Z sensu artykułu, można domyślić się, że wyraz ekscentryczna należy rozumieć jako: 

A) dziwaczna    B) sympatyczna   C) liczna    D) skłócona ze sobą 
 
25. Sformułowanie zepchnięty na boczny tor: 

A) oznacza, że Sid jest w filmie postacią drugoplanową  B) wskazuje, że bohater podróżuje koleją 

C) znaczy, że Sidem przestano się interesować   D) określa Sida jako bohatera pozytywnego 
 
26. W tytule powyższego tekstu: 

A) nie ma rzeczowników  B) są trzy rzeczowniki    C) występują same rzeczowniki  D) są dwa rzeczowniki  
 
27. Czasownikiem jest wyraz: 

A) nurkuje    B) kontynuacja   C) dziecięcej    D) razem 
 
28. W wypowiedzeniu (...)nie odbył się pokaz prasowy filmu:   

A) jest jeden rzeczownik   B) jest jeden czasownik  C) są dwa czasowniki  D) nie ma rzeczowników  
 
29. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) bohaterów    B) odbył    C) dinozaurów   D) niestety 
 
30. Wynalazek kina (dzięki któremu możemy oglądać między innymi Epokę lodowcową 3) miał Twoim zdaniem 

miejsce: 

A) w XVIII w.    B) na przełomie XVIII i XIX w.   C) na przełomie XIX i XX w.   D) współcześnie 
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