
 

 

 
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

19 grudnia 2012 
klasa 4 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 
 

Muzyka z sercem (Dodatek do Gazety Wyborczej Co jest grane Wrocław, 12-18 października 2012) 
Już tylko do 18 października można zgłaszać swoje piosenki do konkursu w Kampanii Music For Life – Słuchaj! Klikaj! Pomagaj! Dzięki 
kampanii początkujący wykonawcy mogą promować własną twórczość, a dzieci z problemami ze słuchem mają szansę na odzyskanie 
zdrowia. W serwisie internetowym musicforlife.pl znaleźć można już około 250 piosenek debiutantów z całego kraju, reprezentujących 
najróżniejsze gatunki muzyczne. Na poszczególne utwory można głosować, klikając i wysyłając SMS-y. Zwyciezca plebiscytu otrzyma w 
nagrodę 20 tyś. zł, a dochód z akcji przekazany zostanie Centrum Zdrowia Dziecka. Głosować można do 17 grudnia, wyniki konkursu już 
następnego dnia – 18 grudnia. Organizatorzy zapowiadają, że na pierwszej edycji projektu z pewnością się nie skończy i zaraz po 
zakończeniu tego wydania zabiorą się do przygotowania następnego.  
 
 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst: 
A) należy do literatury pięknej B) jest pisany prozą C) jest utworem poetyckim D) zawiera rymy 
 
2. Do zaprezentowanej wypowiedzi odnosi się pojęcie: 
A) fikcja   B) fabuła  C) dialog    D) aktualność 
 
3. Adresatami tej wypowiedzi są: 
A) znani piosenkarze    B) wyłącznie piosenkarze debiutanci  
C) debiutujący piosenkarze i ich publiczność D) osoby, które chcą kupić bilety na festiwal 
 
4. Tytuł powyższego artykułu: 
A) określa charakter imprezy   B) wskazuje na organizatora imprezy 
C) określa gatunek muzyczny   D) odnosi się do odbiorców muzyki 
 
5. Celem powyższego tekstu jest przede wszystkim: 
A) ocena imprezy     B) apel do organizatorów 
C) podanie najważniejszych informacji o imprezie D) ocena poziomu muzyki prezentowanej na imprezie 
 
6. O omawianym projekcie można powiedzieć, że: 
A) ma on szczytny cel     B) ma on służyć wyłącznie promowaniu młodych talentów 
C) o wynikach będzie decydowało grono fachowców  D) konkurs zostanie rozstrzygnięty już w październiku 
 
7. Pierwsze zdanie powyższego tekstu: 
A) wyraża myśl główną całej wypowiedzi  B) jest skierowane przede wszystkim do wykonawców piosenek  
C) wyraża emocje autora    D) zawiera informacje o autorach projektu 
 
8. Na podstawie informacji podanej w powyższym tekście można stwierdzić, że: 
A) udział w imprezie będzie bardzo trudny dla osób mających ograniczony dostęp do komputera 
B) piosenek konkursowych można posłuchać w radiu C) organizatorzy konkursu wykluczają z niego pewne gatunki muzyczne 
D) udział w konkursie jest wynikiem przejścia przez eliminacje 
 
9. Z tekstu można się dowiedzieć: 
A) kto konkretnie bierze udział w konkursie  B) jak głosować na wykonawców 
C) kto wygrywał w poprzednich konkursach  D) w jakim mieście organizowany jest konkurs 
 
10. W odniesieniu do omawianego przez siebie przedsięwzięcia piszący używa wyrazu: 
A) kompania  B) koncert   C) plebiscyt   D) serwis 
 Pytania za 4 punkty 
11. W swojej wypowiedzi autorowi chodzi przede wszystkim o: 
A) rozbawienie czytelnika    B) rzeczowe przekazanie informacji 
C) wyrażenie własnych odczuć   D) zmuszenie czytelnika do podjęcia konkretnych działań 
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12. Zakończenie powyższego tekstu: 
A) zawiera informację na temat przyszłości  B) jest cytatem wypowiedzi organizatorów 
C) podsumowuje cały wywód   D) stawia przed czytelnikiem problem 
 
13. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się, że wyraz edycja można zastąpić słowem: 
A) projekt  B) konkurs   C) wydanie   D) następny 
 
14. Nadanie kampanii angielskiego tytułu Music For Live może mieć na celu: 
A) określenie języka tekstów wykonywanych piosenek  B) zaszyfrowanie przesłania imprezy 
C) wytworzenie wokół imprezy nastroju tajemniczości 
D) zasugerowanie międzynarodowego zasięgu imprezy (nadanie przedsięwzięciu poważniejszego charakteru) 
 
15. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się, że: 
A) głosowanie odbywa się wyłącznie w serwisie musicforlive.pl  B) nie można głosować więcej niż na jednego wykonawcę 
C) głosować można zarówno komputerowo jak i za pomocą telefonu komórkowego 
D) nagroda zwycięzcy zostanie przekazana na Centrum Zdrowia Dziecka 
 
16. Wyraz zgłaszać: 
A) jest czasownikiem w formie bezokolicznika   B) nie jest czasownikiem 
C) ma formę czasu przyszłego     D) ma formę czasu teraźniejszego 
 
17. W tytule: 
A) znajduje się jeden czasownik  B) występują dwa rzeczowniki C) nie ma rzeczowników D) jest jeden rzeczownik 
 
18. Wyraz debiutant oznacza kogoś, kto: 
A) śpiewa piosenki B) startuje w konkursach  C) robi coś pierwszy raz  D) jest już znany 
 
19. Czasowniki słuchaj, klikaj, pomagaj mają formę: 
A) trzeciej osoby  B) liczby mnogiej   C) tryby rozkazującego  D) czasu przyszłego 
 
20. W wyrazie sercem mamy: 
A) pięć spółgłosek B) jedną samogłoskę  C) jedną spółgłoskę  D) dwie samogłoski 
 
 Pytania za 4 punkty 
21. Wyraz muzyka: 
A) to czasownik  B) ma trzy sylaby   C) nie dzieli się na sylaby D) ma więcej spółgłosek niż samogłosek 
 
22. W zdaniu Dzieci mają szansę na odzyskanie zdrowia: 
A) podmiotem jest wyraz dzieci B) nie ma podmiotu C) nie występują rzeczowniki D) nie ma czasownika 
 
23. Wyrazem czterosylabowym jest słowo: 
A) utwory  B) konkursu   C) internetowym   D) najróżniejsze 
 
24. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że wyraz promować znaczy: 
A) wykonywać popularne piosenki    B) śpiewać piosenki w konkursach 
C) zaprezentować swoją twórczość publiczności  D) komponować piosenki 
 
25. Wyraz organizatorzy: 
A) ma formę 1. os. l. mnogiej B) nie jest rzeczownikiem  C) nie jest ani rzeczownikiem, ani czasownikiem D) jest rzeczownikiem 
 
26. Wyrazy Centrum Zdrowia Dziecka piszemy wielką literą ponieważ: 
A) jest to forma grzecznościowa    B) rzeczowniki piszemy wielką literą 
C) jest to nazwa instytucji     D) sformułowanie ma charakter uroczysty 
 
27. Wyrazy znaleźć i można łączy to, że: 
A) mają to samo znaczenie    B) należą do nieodmiennej części mowy 
C) są czasownikami w formie czasu przyszłego  D) są czasownikami w formie nieosobowej 
 
28. Wyraz dochód to: 
A) rzeczownik  B) czasownik C) nieodmienna część mowy D) inna część mowy niż czasownik czy rzeczownik 
 
29. Wyraz konkurs został w tym tekście zastąpiony słowem o podobnym znaczeniu: 
A) kampania  B) plebiscyt   C) edycja   D) projekt 
 
30. Więcej liter niż głosek znajduje się w wyrazie: 
A) można  B) utwory   C) twórczość   D) centrum 
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