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Na starcie otrzymujesz od nas 84 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 

dodatkowo 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 i innych pomocy naukowych. Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej 

kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości. O szczegółach i wydarzeniach 

konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po 

konkursie. Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus! 
 

 

Gazeta Co Jest Grane Piątek- czwartek 26 czerwca – 2 lipca 2009 (dodatek do Gazety Wyborczej) 

Rejs „Goplaną” lub „Kaczuszką” 

Przystań przy ul. Wróblewskiego 

10 biletów na wycieczkę statkiem po Odrze , który wypływa z przystani przy moście zwierzynieckim. 

„Goplana” wypływa codziennie od 10 do 17.30, rejs trwa 75 min, bilety kosztują 14 zł, ulg. 10 zł. Statek 

płynie w kierunku Ostrowa Tumskiego przez śluzę Szczytniki, pod mostami Grunwaldzkim i Pokoju, koło 

wieży ciśnień i z powrotem przez śluzę Szczytniki do przystani. „Kaczuszka” płynie krócej – 50 min. od godz. 

10.30 do 17.30, w kierunku jazu Psie Pole, pod mostami Zwierzynieckim i Szczytnickim i z powrotem do 

przystani. Rejs kosztuje 11 zł, ulg. 8 zł. Należy zarezerwować termin, dzwoniąc pod nr tel. 0713283618. 

Więcej informacji: www.statkipasazerskie.com. KOD 21 (SMS o godz. 11.35) 
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do tekstu! 

1. Tytuł zaproponowanego tekstu: 

A) wskazuje na główny temat    B) informuje o wydarzeniu 

C) wskazuje na czas powstania wypowiedzi   D) zawiera informację o miejscu wydarzenia 

 

2. Tekst jest skierowany do: 

A) osób, które szukają sposobu na spędzenie wolnego czasu B) marynarzy 

C) wyłącznie dzieci       D) ludzi dorosłych i dzieci 

 

3. Użyte w tytule słowo rejs oznacza, że: 

A) tekst będzie opowiadał o statkach   B) autor jest podróżnikiem 

C) tekst opowiada o morzu     D) będzie można się pośmiać 

 

4. Autora powyższego tekstu możemy nazwać: 

A) dziennikarzem B) artystą C) człowiekiem lubiącym mocne wrażenia D) człowiekiem morza 

 

5. W powyższym tekście można znaleźć nazwę: 

A) śluzy  B) rzeki    C) mostu    D) przystani 

 

6. Z powyższego tekstu wynika, że:  

A) rejs Goplaną trwa dłużej niż rejs Kaczuszką B) będziemy płynąć rzeką 

C) rejsy trwają tyle samo    D) rejsy zaczynają się i kończą w tym samym miejscu 

 

7. Podczas rejsów nie zobaczymy raczej: 

A) wystawy w muzeum B) wieży ciśnień C) panoramy miasta  D) Ostrowa Tumskiego 
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8. Nie jest prawdą, że: 

A) pierwsze rejsy są o tej samej porze  B) rejsy odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele 

C) rejsy nie odbywają się w soboty i niedziele D) wszystkie bilety są w tej samej cenie 

 

9. Z tekstu dowiadujemy się, że: 

A) podczas rejsu będziemy płynąć przez śluzę B) rejsy mają różniące się od siebie trasy 

C) załoga statków przygotowała niespodzianki D) można będzie kąpać się w rzece 

 

10. W tekście można znaleźć: 

A) numer telefonu, pod którym można dokonać rezerwacji     B) wyłącznie cenę biletu na rejs „Kaczuszką” 

C) adres strony na której można znaleźć informacje        D) informację, co to jest Ostrów Tumski 

 

11. Z tekstu nie dowiemy się:  

A) ile osób może uczestniczyć jednocześnie w każdym rejsie B) jaką trasę ma rejs powrotny 

C) czy rejs Kaczuszką trwa mniej niż godzinę   D) który ze statków płynie przez śluzę 

 

12. Cenę biletu np. dla uczniów:  

A) są niższe od ceny biletów normalnych   B) są różne na obu statkach 

C) można poznać dzięki użytemu skrótowi ulg.  D) są zawsze takie same 

 

13. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że przystań to miejsce: 

A) w którym pasażerowie mogą wejść na pokład   B) gdzie pasażerowie mogą opuścić statek 

C) w którym buduje się statki     D) w którym statki cumują przy brzegu 

 

14. Pierwsze zdanie powyższego tekstu: 

A) sugeruje, że na czytelników czeka dziesięć biletów B) nie zawiera zwrotu do czytelnika 

C) zawiera informację o cenie biletów   D) zachęca do wzięcia udziału w imprezie 

 

15. Tekst:  

A) wskazuje sposób wejścia w posiadanie biletów na rejs  B) ocenia atrakcyjność imprezy 

C) nie zawiera informacji o piszącym     D) wyłącznie przekazuje informacje  

 

16. W wyrazie rejs:  

A) jest jedna samogłoska     B) jest tyle samo sylab co samogłosek 

C) jest jedna sylaba      D) są trzy spółgłoski 

 

17. Wyraz wycieczkę: 

A) jest jednosylabowy     B) ma więcej liter niż głosek  

C) ma tyle samo liter co głosek    D) ma dwie samogłoski 

 

18. W wyrazie bilety: 

A) są trzy samogłoski  B) są trzy spółgłoski C) jest więcej sylab niż spółgłosek D) są trzy sylaby 

 

19. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) po   B) kosztuje   C) należy    D) koło 

 

20. Więcej niż trzy spółgłoski znajduje się w wyrazie:  

A) statek  B) codziennie   C) śluzę   D) mostami 

 

21. Więcej samogłosek niż w wyrazie wypływa jest w wyrazie: 

A) przystani  B) statek   C) krócej   D) informacji 

 


