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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! 

 

To kot udomowił człowieka. Z dr inż. Katarzyną Kleczek rozmawia Tadeusz Płaczkiewicz ( fragment.)  

Metro, 17 lutego 2009 

„Kiedy koty pojawiły się wśród ludzi? Pierwsze zostały udomowione w starożytnym Egipcie około 6 tys. 

lat temu. Dostrzeżono wówczas, że zwierzęta te doskonale tępią gryzonie. Uznano je za święte. (…) Być może 

historia udomowienia kota sięga dalej, ponieważ niedawno francuscy archeolodzy odkryli na Cyprze kota 

pochowanego 9,5 tys. lat temu razem z człowiekiem.” 

 

1. Powyższy tekst: 

A) jest pisany prozą B) rozpoczyna się pytaniem   C) zawiera rymy D) można nazwać wierszem 

 

2. Odbiorcą tej wypowiedzi są: 

A) wyłącznie dzieci B) naukowcy   C) miłośnicy zwierząt  D) ludzie, którzy lubią koty 

 

3. Osoba wypowiadająca się w powyższym tekście: 

A) wiele wie o zwierzętach     B) ma pewną wiedzę na temat historii 

C) może być nazwana ekspertem w swojej dziedzinie  D) przypuszczalnie kocha zwierzęta 

 

4. Tematem powyższej wypowiedzi: 

A) jest historia udomowienia kota    B) są początki związków kota z człowiekiem 

C) jest charakterystyka kotów    D) jest omówienie kocich zwyczajów  

 

5. Koty są: 

A) jedynymi bohaterami powyższego tekstu   B) autorami tego artykułu 

C) jednym z bohaterów powyższego tekstu   D) zwierzętami oswojonymi z człowiekiem 

 

6. Koty, o których mowa: 

A) są zwierzętami osoby wypowiadającej się  B) żyły w odległych czasach 

C) żyją obecnie      D) niegdyś towarzyszyły człowiekowi 

 

7. Z powyższego tekstu wynika, że: 

A) koty są zwierzętami pożytecznymi   

B) człowiek udomowił koty, ponieważ potrzebował ich „usług”  

C) koty pociągały człowieka swoją niezależnością  

D) również w dawnych czasach byli ludzie, którzy kochali koty 

 

8. Na podstawie informacji podanych w powyższym tekście, można powiedzieć, że: 

A) to jednak pies jest najlepszym przyjacielem człowieka 

B) z całą pewnością nie da się jeszcze powiedzieć, od kiedy naprawdę koty zaczęły towarzyszyć człowiekowi 

C) znamy powody oswojenia kotów   

D) wszystko, co wiemy na temat związków kotów z człowiekiem, jest pewne 

 

9. Starożytni Egipcjanie: 

A) udomowili koty  B) czcili koty  C) wykorzystywali zdolności kotów            D) żyli na Cyprze 

 

 

3 
Ł O W C Y  T A L E N T Ó W  –  J E R S Z  

ul. Dębowa 2, WILCZYN, 55-120 Oborniki Śląskie 

tel./fax 071-310-48-17 tel.kom. 0501-101-866 

www.mat.edu.pl,  info@mat.edu.pl 
 

http://www.mat.edu.pl/


To kot udomowił człowieka. Z dr inż. Katarzyną Kleczek rozmawia Tadeusz Płaczkiewicz ( fragment.)  

Metro 17 lutego 2009 

„Dziś są bardziej domowymi pieszczochami niż łowcami. Większość kotów domowych nie potrafi polować lub 

robi to nieporadnie. Dzieje się tak dlatego, że umiejętności łowieckie kot zdobywa poprzez naśladownictwo. 

Nauka polowania odbywa się w towarzystwie matki. Jeśli mały kotek nie nauczy się w porę polować, to nie 

będzie tego robił w przyszłości, a swoją ewentualną ofiarę po prostu zignoruje.” 

 

10. Powyższy tekst łączy z wcześniejszym: 

A) temat   B) bohater  C) autor D) fakt, że obie wypowiedzi dotyczą przeszłości 

 

11. Powyższy tekst: 

A) jest kontynuacją wcześniejszej wypowiedzi B) uzupełnia wcześniejszą wypowiedź o nowe informacje 

C) nie wprowadza nowych faktów   D) utrzymuje wszystkie opinie na temat kotów 

 

12. Oba teksty  można nazwać: 

A) humorystycznymi  B) poetyckimi  C) sensacyjnymi  D) popularnonaukowymi  

 

13. Prawdziwym stwierdzeniem (na podstawie drugiego fragmentu)jest opinia, że: 

A) matki troskliwie zajmują się młodymi kociętami  

B) dziś ludzie trzymają koty w domach z tych samych powodów co niegdyś 

C) wszystkie koty są świetnymi łowcami  

D) kot sztuki polowania musi się nauczyć 

 

14. Nie jest prawdą opinia, że: 

A) od najmłodszych lat koty są samodzielne  B) młode koty obserwują zachowania starszych 

C) koty domowe same muszą zdobywać pożywienie D) kot zawsze jest niezwykle czujnym łowcą 

 

15. Z powyższej wypowiedzi można wywnioskować, że wyraz zignoruje oznacza: 

A) zaatakuje  B) upoluje  C) zlekceważy  D) nie zwróci uwagi 

 

16. W tytule powyższego artykułu ( To kot udomowił człowieka): 

A) nie ma rzeczowników B) występuje czasownik C) są dwa rzeczowniki D) nie ma przymiotników 

 

17. Tytuł ten: 

A) wyraża opinię      B) podaje sąd powszechnie znany 

C) odwołuje się do tego, co czytelnik już wie  D) jest myślą, która ma zaskoczyć czytelnika 

 

18. Czasownikiem nie jest wyraz: 

A) nieporadnie  B) nauka  C) polowania  D) pieszczochami 

 

19. Związek czasownika z rzeczownikiem można znaleźć w sformułowaniu: 

A) nauka odbywa się  B) domowymi pieszczochami C) tępią gryzonie D) archeolodzy odkryli 

 

20. W związku wyrazów mały kotek: 

A) oba wyrazy mają formę zdrobniałą   B) tylko jeden jest zdrobnieniem 

C) nie ma zdrobnień      D) oba wyrazy są rzeczownikami 

 

21. Sformułowanie drzeć koty: 

A) oznacza kłócić się      B) należy rozumieć: robić krzywdę tym zwierzętom 

C) zawiera bezokolicznik     D) ma charakter przenośny  

 

22. Żyć jak pies z kotem oznacza: 

A) nie lubić się wcale    B) współpracować 

C) żyć jak w rodzinie    D) radzić sobie w każdej sytuacji 
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