
 

 

 
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

19 grudnia 2012 
klasa 3 szkoły podstawowej, test trwa 45 minut 

Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany. 

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. 
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy oraz 
informacje na temat ogólnopolskiego konkursu języka polskiego OMNIBUS – zgłoszenia do 6.03.2013r. Dołącz do społeczności Łowców 
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego!  Komitet Organizacyjny Konkursu 
 

Z dzieckiem do kina (Dodatek do Gazety Wyborczej Co jest grane Wrocław, 12-18 października 2012) 
Weekendowe poranki najmłodsi (od 7 lat) mogą spędzić w kinie, nie tylko oglądając bajki i filmy, ale również uczestnicząc 
w warsztatach plastycznych. W sobotę dzieci dowiedzą się co robią „Reksio malarz”, „Mały artysta” i inne postaci, gdy 
uciekają z kart książek. Po projekcji dzieci zajmą się rysowaniem komiksu z wybraną postacią. W niedzielę natomiast 
poznamy historię siedmioletniego Nataela, który postanowi uratować zagrożone zniknięciem postaci z bajek. Projekcje w 
kinie Helios Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) o godz. 10. Bilety 11 zł.   
 
 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst: 
A) jest napisany wierszem B) jest napisany prozą C) zawiera rymy D) jest podzielony na zwrotki 
 
2. Zaprezentowana wypowiedź jest adresowana: 
A) wyłącznie do dzieci     B) przede wszystkim do rodziców 
C) do ludzi, którzy w ogóle nie chodzą do kina  D) do wszystkich miłośników kina  
 
3. Autora powyższego tekstu można nazwać: 
A) krytykiem   B) poetą  C) dziennikarzem D) powieściopisarzem 
 
4. Głównym celem powyższego tekstu jest: 
A) rozbawienie czytelnika    B) zaskoczenie czytelnika  
C) zadziwienie czytelnika    D) przekazanie czytelnikowi ważnych informacji 
 
5. Tytuł powyższego artykułu: 
A) określa jego temat B) wyjaśnia się w zakończeniu tekstu C) ma charakter tajemniczy D) jest humorystyczny 
 
6. Z powyższego tekstu dowiemy się: 
A) jaki jest wiek dzieci, które mogą uczestniczyć w kinowych porankach  B) jak należy zachowywać się w kinie 
C) jak długo trwa cała impreza       D) jak ubierać się do kina 
 
7. W zaprezentowanej wypowiedzi, możemy uzyskać informacje o tym: 
A) z jakich krajów pochodzą prezentowane filmy   B) jakie są tytuły niektórych dzieł 
C) czy we wszystkich filmach występują postacie zwierząt  D) czy wszystkie filmy są zabawne 
 
8. Najważniejszą informacją, jaką przekazuje pierwsze zdanie tekstu, jest stwierdzenie, że: 
A) najmłodsi obejrzą ciekawe filmy 
B) do kina dzieci mogą przychodzić z rodzicami  C) do kina mogą przychodzić dzieci w wieku szkolnym 
D) oprócz oglądania filmów dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych  
 
9. Z artykułu dowiemy się również: 
A) jak kończy się historia Nataela     B) jaki jest tytuł filmu o Nataelu 
C) o czym opowiada film, którego bohaterem jest Natael  D) z jakiego kraju pochodzi film o Nataelu 
 
10. Informacje o kinie, w którym organizowane są projekcje, można znaleźć w: 
A) w tytule B) w zakończeniu C) w pierwszym zdaniu   D) informacji o warsztatach plastycznych 
 Pytania za 4 punkty 
11. Z tekstu możemy dowiedzieć się, że podczas warsztatów plastycznych dzieci będą tworzyć: 
A) plakaty   B) ilustracje  C) komiksy   D) obrazy 
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12. Prawdziwą informacją jest stwierdzenie, że filmy można oglądać: 
A) w soboty i niedziele  B) przez cały tydzień C) tylko w soboty  D) tylko w niedziele 
 
13. Powyższy tekst charakteryzuje się: 
A) zwięzłością (stosunkowo niewielkim rozmiarem) B) tym, że jest w nim poruszone wiele tematów 
C) rozbudowanymi opisami    D) sensacyjnością 
 
14. O osobie, która jest w kinie, możemy powiedzieć: 
A) widownia   B) publiczność  C) widz    D) telewidz 
 
15. Filmy rysunkowe, które lubią dzieci, to inaczej: 
A) filmy dokumentalne  B) filmy animowane C) filmy fabularne  D) filmy fantastyczne 
 
16. W tytule znajdziemy: 
A) jeden rzeczownik  B) dwa czasowniki C) dwa rzeczowniki  D) jeden czasownik 
 
17. Rzeczownik poranki: 
A) określa, dla kogo przeznaczone są filmy  B) wskazuje, gdzie odbędzie się impreza 
C) mówi nam, kto jest organizatorem pokazu  D) wskazuje na porę imprezy 
 
18. Rzeczowniki  bajki i filmy: 
A) mają dokładnie to samo znaczenie   B) są w liczbie mnogiej 
C) są związane wyłącznie z kinem   D) są w liczbie pojedynczej 
 
19. Ze zdania W sobotę poznamy historię siedmioletniego Nataela dowiemy się: 
A) co wydarzyło się w życiu bohatera   B) o której godzinie iść do kina 
C) w jakim wieku jest bohater filmu   D) kim jest bohater filmu 
 
20. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że: 
A) komiks to historyjka przedstawiona za pomocą rysunków B) komiksem nazywamy konkurs plastyczny 
C) komiks to inaczej plakat do filmu    D) komiks to jest film dla najmłodszych 
 Pytania za 5 punktów 
21. Wyraz uratować jest czasownikiem: 
A) w czasie teraźniejszym B) w formie bezokolicznika C) w pierwszej osobie D) w czasie przyszłym 
 
22. Najwięcej samogłosek jest w wyrazie: 
A) poranki   B) najmłodsi  C) malarz   D) uratować 
 
23. Najmniej samogłosek jest wyrazie: 
A) kina    B) projekcje  C) gdy    D) który 
 
24. Wyrazem, w którym są trzy sylaby, jest słowo: 
A) dzieckiem   B) najmłodsi  C) zajmą   D) uciekają 
 
25. W zdaniu Po projekcji dzieci zajmą się rysowaniem komiksu: 
A) nie ma wyrazów, w których jest równa ilość spółgłosek i samogłosek  B) brakuje rzeczowników 
C) znajduje się wyraz czterosylabowy      D) nie ma czasownika 
 
26. Z tekstu możemy wywnioskować, że pokaz filmu to: 
A) spektakl   B) projekt  C) projekcja   D) występ 
 
27. Wyrazy „Reksio malarz” zostały zapisane w taki sposób (w cudzysłowie), ponieważ: 
A) jest to tytuł filmu B) to imię głównego bohatera C) to imię psa  D) słowa, których autorem jest ktoś inny 
 
28. Wyraz postacie: 
A) ma dwie sylaby B) zawiera cztery samogłoski C) zawiera trzy spółgłoski D) zawiera cztery spółgłoski 
 
29. W wyrazach gdy i co: 
A) występuje tyle samo spółgłosek   B) występuje tyle samo samogłosek 
C) jest po dwie sylaby     D) w ogóle nie ma sylab 
 
30. Formy godz. i ul. to: 
A) skróty B) wykrzyknienia  C) pytania  D) wyrazy nowo utworzone 
 
PARTNERZY                                 PATRONI  
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