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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 (28.03.2012). 

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

          Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Jan Brzechwa „Baran” 

Przyszedł baran do barana 

I powiada: „Proszę pana, 

Nogi bolą mnie od rana, 

Pan mnie weźmie na barana”. 

Baran tylko głową kręci: 

„Nosić pana nie mam chęci, 

Ale znam pewnego wilka, 

Który nosił razy kilka”. 

Trwoga padła na barany: 

„Dobrze pomyśl, mój kochany, 

Wiesz, co było swego czasu? 

Nie wywołuj wilka z lasu!” 

Baran słysząc to zbaraniał, 

Baran dłużej się nie wzbraniał, 

I-choć rzecz to niesłychana- 

Wziął barana na barana. 

Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) jest wierszem B) napisany jest prozą  C) nie ma rymów D) nie jest utworem literackim 
 
2. Tytuł powyższego tekstu informuje nas o: 

A) wydarzeniu B) zakończeniu   C) bohaterze  D) formie utworu 
 
3. Bohaterami powyższego utworu są: 

A) ludzie       B) zwierzęta, które zachowują się jak ludzie 

C) zwierzęta, które wyglądają jak ludzie   D) ludzie i zwierzęta 
 
4. Osoba opowiadająca nam o baranach: 

A) bierze udział w wydarzeniach    B) jest z pewnością baranem 

C) wpływa na zachowanie bohaterów   D) nie uczestniczy w akcji 
 
5. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) zwrotki  B) refren    C) pouczenie   D) wstęp 
 
6. Adresatem powyższego tekstu jest: 

A) biolog  B) baran    C) miłośnik zwierząt  D) każdy czytelnik 
 
7. W powyższym tekście: 

A) wypowiedzi bohaterów są cytowane B) opowiadający oddaje sens wypowiedzi bohaterów, nie cytując ich 

C) bohaterowie nie wypowiadają się  D) nie ma mowy o rozmowach bohaterów 
 
8. Osoba opowiadająca o powyższych wydarzeniach: 

A) jest ich obserwatorem     B) zna myśli i uczucia bohaterów  

C) wie, co będzie dalej     D) wie, co było wcześniej 
 
9. W powyższym tekście: 

A) nie ma znaków wykrzyknienia    B) możemy znaleźć znak zapytania 

C) nie ma myślników      D) nie ma znaków interpunkcyjnych 
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10. Z powyższej opowieści wynika, że: 

A) wilki mogą być czasem pomocne dla baranów   B) barany żyją w lasach 

C) lepiej dla baranów jest, gdy unikają kontaktów z wilkami D) barany i wilki mogą żyć w zgodzie 

Pytania za 4 punkty 
11. Wypowiedź Baran tylko głową kręci oznacza, że: 

A) baran wybrzydza B) bohater jest zaskoczony C) baran okazuje radość D) bohater nie wyraża zgody 
 
12. Wyraz powiada można zastąpić słowem: 

A) rozmawia  B) mówi    C) pyta   D) prosi 
 
13. Wziąć na barana to: 

A) nosić  B) prowadzić    C) podpierać   D) trzymać 
 
14. Stwierdzenie bolą mnie nogi oznacza: 

A) jestem chory B) jestem zmęczony   C) smutno mi   D) jestem zniecierpliwiony 
 
15. Przywołane w tekście (we fragmencie) porzekadło Nosił wilk razy kilka(, ponieśli i wilka) oznacza: 

A) jak się pościelisz, tak się wyśpisz    B) nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe 

C) na każdego przyjdzie kryska    D) raz kozie śmierć 
 
16. Porzekadło Nie wywołuj wilka z lasu można zrozumieć: 

A) nie kuś losu B) do odważnych świat należy C) nie udawaj Greka  D) chytry dwa razy traci 
 
17. Zbaranieć to znaczy: 

A) wściec się  B) uprzeć się    C) bardzo się zdziwić  D) wzbraniać się 
 
18. Słowo baran w naszym języku zaczęło oznaczać: 

A) pracowitość B) bezbronność   C) opiekuńczość  D) głupotę 
 
19. Wyraz trwoga można zastąpić słowem: 

A) rozbawienie B) strach    C) zdziwienie   D) zamyślenie 
 
20. Określenie swego czasu można zastąpić sformułowaniem: 

A) niebawem  B) potem    C) kiedyś   D) najpierw 

Pytania za 5 punktów 

21. Więcej spółgłosek niż samogłosek znajduje się w wyrazie: 

A) na   B) razy    C) nosił   D) lasu 
 
22. Czasownikiem w formie czasu przeszłego nie jest wyraz: 

A) przyszedł  B) nosił    C) wziął   D) powiada 
 
23. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 

A) wziął  B) razy    C) dobrze   D) kilka 
 
24. Czasownikiem w formie 2. osoby liczby pojedynczej jest wyraz: 

A) nosił  B) wiesz    C) kręci   D) bolą  
 
25. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 

A) swego  B) barana    C) razy   D) kochany 
 
26. Wyrazem trzysylabowym jest słowo: 

A) słysząc  B) weźmie    C) wywołuj   D) znam 
 
27. Wyraz pomyśl: 

A) nie jest czasownikiem     B) ma formę czasu przeszłego 

C) jest czasownikiem w formie 2. osoby    D) jest czasownikiem w formie nieosobowej 
 
28. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) trwoga  B) choć    C) pana   D) głową 
 
29. Formę czasu przyszłego ma czasownik: 

A) weźmie  B) bolą    C) znam   D) wziął 
 
30. Tylko jedna spółgłoska jest w wyrazie: 

A) nogi  B) pan     C) wilka   D) kilka 
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