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SKOWRONEK – klasa 3 szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia . Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, 

za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być 

fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników itp.  

 Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA! 

 

Joanna Kulmowa "Wół" 

Nie pamięta wół, 

jak cielęciem był, 

nie może sobie przypomnieć, 

martwi się, martwi ogromnie: 

- Czy zawsze miałem rogi 

i nogi, 

i głowę, 

i wielkie oczy wołowe? 

Czy byłem wołkiem, czy wołem? 

Czy ukończyłem szkołę? 

Czy miałem dobrą cenzurę? 

Czy dostawałem w skórę? 

Czy dawno mi uszy wyrosły? 

A może zawsze, 

zawsze, 

zawsze byłem dorosły? 

 

Pamiętam tak niewiele 

ach, jakież ze mnie cielę! 

1. Tekst powyższy: 

A) zawiera rymy     B) jest wierszem 

C) ma charakter żartobliwy    D) utrzymany jest w poważnym nastroju 
 
2. Bohater tego utworu: 

A) ma rogi      B) mieszka w chlewie 

C) ma wiele wspomnień z dzieciństwa  D) nie ma zbyt dobrej pamięci 
 
3. Użyte w tekście pytania: 

A) mają skłonić czytelnika do przemyśleń  B) skierowane są do bohatera 

C) świadczą o braku pamięci woła   D) pozostają bez odpowiedzi 
 
4. Prawdą jest, że bohater: 

A) zawsze był dorosły    B) z pewnością w szkole otrzymywał dobre oceny 

C) zawsze był grzeczny    D) ukończył dobrą szkołę 
 
5. W powyższym utworze wypowiada się; 

A) tylko wół      B) wół i ktoś jeszcze 

C) jedna osoba opowiadająca historię bohatera D) troje bohaterów 
 
6. Zakończenie utworu: 

A) ma charakter humorystyczny   B) zawiera wykrzyknienie 

C) wyraża ocenę bohatera    D) pokazuje nam, co bohater myśli na swój temat 
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7. W powyższym utworze możemy znaleźć: 

A) porzekadło  B) znak zapytania  C) wielokropek D) cytat 

 

8. Określenie dostawałem w skórę oznacza: 

A) uczyłem się na błędach    B) robiłem sobie krzywdę 

C) psociłem      D) dostawałem lanie 

 

9. Oczy wołowe - zgodnie z powyższym tekstem- są: 

A) bystre  B) jasne   C) duże  D) przenikliwe 

 

10. Zgodnie z powszechnym wyobrażeniem wół: 

A) nie pasuje do karety    B) broi w składzie porcelany 

C) jest pracowity     D) porusza się wolno 

 

11. Powiedzonko zapomniał wół, jak cielęciem był pasuje do kogoś, kto: 

A) wszystko gubi      B) narzeka na dzisiejszą młodzież 

C) w młodości zachowywał się tak samo jak my  D) jest roztargniony 

 

12. Czasownikami są wyrazy: 

A) przypomnieć  B) był    C) zawsze  D) może 

 

13. W zdaniu nie pamięta wół jak cielęciem był: 

A) znajdują się dwa rzeczowniki  B) wszystkie czasowniki są w czasie przeszłym 

C) znajdują się dwa czasowniki  D) czasowniki są w trzeciej osobie 

 

14. Rzeczownikiem jest: 

A) niewiele  B) sobie  C) cielęciem   D) skórę 

 

15. W wyrazie skóra piszemy ó ponieważ: 

A) po k zawsze piszemy ó   B) ó wymienia się na o 

C) przed r zawsze stawiamy ó  D) w środku wyrazu zawsze piszemy ó 

 

16. Czasownik dostawałem ma formę: 

A) trzeciej osoby liczby pojedynczej  B) czasu przeszłego 

C) bezokolicznika    D) pierwszej osoby liczby mnogiej 

 

17. Utwór Joanny Kulmowej można nazwać: 

A) baśnią  B) wierszem  C) tekstem poetyckim  D) tekstem 

 

18. W zdaniu martwi się ogromnie podkreślony wyraz możemy zastąpić np. słowem: 

A) dużo   B) bardzo  C) troszczyć się  D) spokojnie 
 
19. Poprawnie w porządku alfabetycznym zapisano wyrazy: 

A) byłem, dawno, dorosły, uszy  B) czy, cielę, przypomnieć, zawsze 

C) wielkie, wołem, wyrosły, zawsze  D) miałem, ogromnie, ukończyłem, wołem 

 

20. Wisła płynie przez: 

A) Warszawę   B) Kraków   C) Poznań  D) Szczecin 

 

21. W Krakowie można zwiedzić: 

A) Łazienki Krolewskie B) Bramę Floriańską  C) Barbakan  D) Smoczą Jamę 

 

22. Poprawnie zestawiono pojęcia: 

A) kolumna - Zygmunt III Waza   B) Grunwald - Władysław Jagiełło  

C) fortepian - Fryderyk Chopin  D) Ameryka - Krzysztof Kolumb 
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