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Na starcie otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 

dodatkowy 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 statkiem „Driada” lub gondolą  „Gucio” 

Przystań Kardynalska lub k. Hali Targowej 
10 zaproszeń na rejs wybranym statkiem. „Gucio” wypływa z Przystani Kardynalskiej od godz. 11 do 19.15 od 
pon. do czw., zaś w pt. - niedz. oraz w święta od godz. 11 do 21 (można podziwiać Wrocław nocą). Gondola 
płynie przez mosty Tumski, Młyński, Uniwersytecki, obok hotelu Plaza, przez Śluzę Piaskową, most Piaskowy, do 
mostu Pokoju i z powrotem do przystani (rejs trwa 40 min., bilety 12 zł). „Driada” wypływa z przystani obok Hali 
Targowej od godz. 10 do 18 i płynie przez śluzę Szczytniki obok jazu Psie Pole i z powrotem do przystani (rejs 
trwa 1,5 godz., bilety 10 i 15 zł). Istnieje też możliwość wynajęcia statków na wielogodzinny rejs w  uzgodnioną 
wcześniej trasę. Informacje i rezerwacja – tel. 0501324586 lub na str. http://www.statekpasazerski.pl. KOD 20 
(SMS o godz. 11.35) 

 
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do tekstu! 

1. Powyższy tekst: 
A) napisany jest prozą  B) ma zadanie przede wszystkim przekazać informacje czytelnikowi 
C) zawiera refren   D) porusza kilka różnych tematów 
 
2. W zaproponowanym tekście: 
A) nie ma wydarzeń wymyślonych  B) nie wszystko odpowiada prawdzie 
C) bohaterami są dzieci   D) mowa jest o wydarzeniach, w których może wziąć udział każdy 
 
3. Osoba wypowiadająca się w powyższym tekście to: 
A) autor  B) artysta   C) dziennikarz   D) marynarz 
 
4. Tekst powyższy skierowany jest do: 
A) wyłącznie najmłodszych czytelników  B) do pracowników żeglugi 
C) ludzi, którzy chcą wypłynąć na pełne morze D) tych, którzy chcą mile spędzić czas 
 
5. Z tekstu wynika, że: 
A) wydarzenia, o których mowa dzieją się cały czas  B) rejs to jednorazowa impreza 
C) w rejsie można uczestniczyć tylko raz D) rejsy organizowane są wyłącznie w dni wolne od pracy 
 
6. Z tekstu możemy dowiedzieć się: 
A) jaką trasą płynie każda jednostka   B) w jakich godzinach można wsiadać na pokład 
C) jakie są ceny biletów    D) ile zapłacą np. dzieci za bilet  
 
7. Z tekstu wynika to: 
A) w jakim mieście można pływać wspomnianymi statkami B) jak nazywa się jeden z hoteli 
C) skąd wzięły się imiona statków    D) że rejsy są organizowane głównie dla miłośników mocnych wrażeń 
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8. Nocny rejs: 
A) trwa do świtu     B) organizowany jest od piątku do niedzieli oraz w święta 
C) kończy się po północy    D) kończy się przed północą 
 
9. Prawdą jest, że: 
A) rejs Driadą jest dłuższy niż rejs gondolą Gucio  B) Driada odpływa z Przystani Kardynalskiej 
C) z pokładu Gucia można podziwiać śluzę Szczytniki D) rejs Guciem trwa więcej niż pół godziny 
 
10. W powyższym tekście można znaleźć: 
A) nazwy mostów  B) nazwę śluzy  C) nazwę budowli  D) nazwę ulicy 
 
11. Chcąc dokonać rezerwacji:  
A) musimy udać się na przystań  B) możemy zatelefonować lub napisać wiadomość do organizatora 
C) możemy jedynie skorzystać z telefonu D) musimy działać z dużym wyprzedzeniem 
 
12. W powyższym tekście możemy znaleźć informację, że w pewnych warunkach: 
A) statek może popłynąć inną trasą 
B) można na pokładzie statku spędzić więcej godzin niż podczas normalnych rejsów 
C) dzieci mogą spróbować sterować statkiem D) w trakcie rejsu można zmienić trasę 
 
13. Początek powyższego tekstu sugeruje, że: 
A) można wygrać bilet na dodatkowy rejs  B) ci, którym dopisze szczęście, popłyną za darmo 
C) żeby wygrać bilet, trzeba odpowiedzieć na pytanie  
D) czytelnicy gazety mogą wygrać zaproszenia na rejs statkiem  
 
14. Żeby zdobyć wspomniane zaproszenia czytelnik: 
A) musi przeczytać informacje w końcowej częsci artykułu  B) musi umieć wysłać wiadomość z telefonu 
C) musi znać kod       D) musi wejść na stronę internetową 
 
15. Zaproszenie:  
A) nie dotyczy jakiegoś konkretnego terminu rejsu  B) jest ważne tylko w dniu jego otrzymania 
C) może wygrać kilkadziesiąt osób D) upoważnia do popłynięcia tylko jednym ze wspomnianych statków  
 
16. W wyrazie zaproszeń: 
A) są trzy samogłoski    B) jest o dwie mniej sylab niż spółgłosek  
C) sylab jest więcej niż spółgłosek  D) jest tyle samo samogłosek co spółgłosek 
 
17. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 
A) obok   B) bilety   C) hali    D) lub 
 
18. Mniej samogłosek niż w wyrazie rezerwacja znajduje się w wyrazie: 
A) bilety   B) wypływa   C) zaproszeń   D) przystani 
 
19. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 
A) przez   B) podziw   C) możliwość   D) statków 
 
20. Więcej sylab niż w wyrazie mosty jest w wyrazie: 
A) rejs    B) gondola   C) istnieje   D) trasę 
 
21. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie też znajduje się w wyrazie: 
A) lub    B) jazu    C) pole    D) ale 
 
22. Więcej spółgłosek niż w wyrazie mosty znajduje się w wyrazie:  
A) hotelu   B) gondola   C) rejs    D) bilety 


