
Alfik Humanistyczny 
15 grudnia 2010 

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 (30.03.2011). 

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

          Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

 Wieści z kin dla dzieci. WRO: kreskówki z Pragi (Co jest grane. Dodatek do Gazety Wyborczej 21-27 maja 2010) 

 Trzmiele, niedźwiadki i świerszcze są bohaterami czeskich animacji, które w niedzielę zobaczymy we 

WRO (ul. Widok 7). Autorami filmów są Bretislav Pojar, Jiriho Barta czy twórca kultowego „Krecika” Zdenek 

Miler. Bajki pochodzą ze studia Kratky Film Praha. Przedszkole Mediów zaczyna się o godz. 12:30. Wstęp wolny. 
 
 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) jest napisany wierszem    B) jest napisany prozą 

C) zawiera rymy     D) opowiada o zmyślonych wydarzeniach 
 
2. Autor powyższego tekstu to: 

A) powieściopisarz   B) poeta  C) uczony  D) dziennikarz 
 
3. Tematem przedstawionego tekstu jest: 

A) omówienie treści przedstawień teatralnych dla dzieci B) przedstawienie napisanych ostatnio bajek dla dzieci 

C) przedstawienie najnowszych filmów  D) prezentacja kreskówek pokazywanych w ramach Przedszkola Mediów 
 
4. Celem powyższego artykułu jest: 

A) zachęcenie dzieci do czytania   B) ocena filmów dla dzieci 

C) przedstawienie treści omawianych filmów D) poinformowanie czytelników o mającej odbyć się imprezie 
 
5. Powyższy tekst przeznaczony jest dla: 

A) wyłącznie osób dorosłych  B) filmowców amatorów C) dziennikarzy D) dzieci i ich rodziców  
 
6. Wymienione w powyższym tekście dzieła łączy: 

A) postać bohatera  B) ich odbiorca – dzieci  C) osoba autora D) czas powstania 
 
7. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) czy będziemy musieli zapłacić za bilety  B) jakie są tytuły prezentowanych dzieł 

C) co jest treścią poszczególnych utworów  D) w jakiej kolejności będą prezentowane poszczególne pozycje 
 
8. Pierwsze zdanie powyższego tekstu zawiera informację: 

A) co, kiedy i gdzie zobaczymy    B) wyłącznie o tym, co zobaczymy 

C) o autorach prezentowanych utworów   D) wyłącznie o tym, kogo zobaczymy 
 
9. Z powyższego tekstu wynika, że z pewnością: 

A) będziemy mogli zobaczyć Krecika     B) Krecik jest filmem czeskim 

C) autor Krecika będzie obecny podczas imprezy  D) Krecik nie jest utworem dla dzieci 
 
10. Z powyższego tekstu możemy się dowiedzieć, że kreskówka znaczy to samo co: 

A) media      B) film, w którym bohaterami są wyłącznie zwierzęta 

C) film animowany     D) przedstawienie w teatrze 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. W powyższym tekście nie znajdziemy informacji o: 

A) adresie imprezy B) organizatorze pokazu C) godzinie rozpoczęcia imprezy D) czasie trwania pokazu 
 
12. W zdaniu Bajki pochodzą ze studia Kratky Film Praha: 

A) nie ma czasownika B) jest jeden czasownik      C) są dwa czasowniki D) jest więcej niż dwa czasowniki 
 
13. W tym samym zdaniu: 

A) występuje rzeczownik      B) brak rzeczowników 

C) rzeczowników jest mniej niż czasowników  D) rzeczowników jest tyle samo co czasowników 
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14. Wyraz wieści w powyższym tekście jest: 

A) czasownikiem      B) rzeczownikiem 

C) wyrazem zastępującym słowo pokaz   D) inną częścią mowy niż czasownik lub rzeczownikiem 
 
15. Pojawiająca się w tekście nazwa Praga wskazuje na: 

A) stolicę Czech  B) nazwę państwa C) nazwę studia filmowego D) miejsce odbywania się imprezy 
 
Wieści z kin dla dzieci. Poranki w Multikinie. (Co jest grane. Dodatek do Gazety Wyborczej 21-27 maja 2010) 

 Pasaż Grunwaldzki i Multikino Arkady przygotowały ofertę dla najmłodszych, czyli dzieci od drugiego do 

szóstego roku życia i powyżej sześciu lat. Na wielkim ekranie wyświetlane są: „Listonosz Pat”, „Miś Rupert”, 

„Mały Czerwony Traktorek”, „Finley”, „Strażacki wóz”. Co tydzień nowe odcinki. Poranki w sobotę i niedzielę. 
 
16. Powyższy tekst łączy z poprzednim to, że: 

A) oba opowiadają o tej samej imprezie    B) zawierają oceny filmów dla dzieci 

C) przedstawiają propozycje imprez kulturalnych dla dzieci D) należą do literatury pięknej 
 
17. W powyższym tekście piszący: 

A) namawia do uczestnictwa w imprezie   B) przede wszystkim informuje o imprezie 

C) wyraża zachwyt  faktem zorganizowania imprezy D) nie jest zachwycony propozycją 
 
18. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się, że poranki: 

A) organizowane są w każdą sobotę i  niedzielę  B) odbywają się rzadko  

C) odbywają się nieregularnie    D) są imprezą jednorazową 
 
19. W przeciwieństwie do poprzedniego tekstu piszący w swojej wypowiedzi: 

A) nie wymienia tytułów poszczególnych pozycji  B) podaje tytuły prezentowanych utworów 

C) podaje czas trwania imprezy    D) wymienia twórców poszczególnych dzieł 
 
20. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) dla kogo zorganizowano imprezę    B) o której godzinie zaczynają się projekcje 

C) jaki jest dokładny adres kin, w których odbywają się projekcje D) z jakich krajów pochodzą prezentowane dzieła 
 
 Pytania za 5 punkty 

21. Skoro o filmach wyświetlanych w kinie mówi się, że są pokazywane na wielkim ekranie, to o tych 

pojawiających się w telewizji powiemy: 

A) na domowym ekranie B) na niewielkim ekranie C) na szklanym ekranie D) na bliskim ekranie 
 
22. Z tekstu możemy się dowiedzieć, że bohaterami pokazywanych filmów są: 

A) tylko zwierzęta  B) zwierzęta i ludzie  C) wyłącznie ludzie D) ludzie, zwierzęta i pojazdy 
 
23. Z powyższego tekstu wynika, że: 

A) do kina mogą chodzić dopiero dzieci, które uczą się już w szkole 

B) dzieci mogą zasiąść na widowni wyłącznie pod opieką rodziców 

C) do kina czasem wpuszczane są również dwuletnie dzieci 

D) filmy dla dzieci pokazywane są w godzinach popołudniowych 
 
24. Wyświetlanie filmu w kinie to: 

A) projekcja   B) przedstawienie  C) występ    D) audycja 
 
25. Ludzie będący w kinie to: 

A) społeczność  B) widzowie   C) gapie    D) kibice 
 
26. Tytuł powyższego tekstu informuje czytelnika o: 

A) tytułach filmów  B) bohaterach filmów  C) czasie i miejscu imprezy  D) cenie biletów 
 
27. Użyte w tekście trudne słowo oferta można zastąpić wyrazem: 

A) widownia   B) propozycja   C) kino    D) zachęta 
 
28. Listonosz Pat – bohater jednego z filmów pracuje: 

A) w szpitalu   B) w kinie   C) na poczcie    D) w szkole 
 
29. Tytuł filmu Mały Czerwony Traktorek sugeruje nam: 

A) wiek bohatera  B) cechy charakteru bohatera  C) długość filmu  D) miejsce akcji 
 
30. Z kinem nie łączy się pojęcie: 

A) kamera   B) film    C) reżyser    D) akcja 
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