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SZPAK – klasa 4 szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 92 punkty – 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! 

Aquapark szykuje atrakcje na urodziny (Gazeta Wyborcza 11 lutego 2011) 
 
 Już za pięć dni wrocławski aquapark świętować będzie trzecią rocznicę działalności. Przez ten czas 

odwiedziły go już ponad trzy miliony osób.  

Wrocławski Park Wodny otworzono 16 lutego 2008 roku. Od początku cieszy się dużą popularnością 

wśród mieszkańców miasta i okolic. Władze aquaparku przekonują, że rocznie odwiedza go więcej klientów niż 

słynną niemiecką Tropical Island. W ciągu trzech lat działalności w aquaparku przy ul. Borowskiej bawiły się 

ponad trzy miliony osób. Średnio dziennie Wrocławski Park Wodny odwiedza 2700 osób. Rekord frekwencyjny 

padł 22 lipca ubiegłego roku – tego dnia do aquaparku przyszły 5554 osoby.  

 Od października ubiegłego roku przy ul. Borowskiej działa multimedialna fontanna, organizowane są 

także przedstawienia teatralne. W przyszłości na działce obok Wrocławskiego Parku Wodnego ma stanąć hotel.  

 16 lutego, w dniu urodzin aquaparku, każdy, kto wybierze się na basen rekreacyjny i wykupi godzinny 

bilet, za kolejną godzinę zapłaci jedynie 5 zł. Cały dochód z tego dnia zostanie przekazany na konto fundacji 

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Ponadto o godz. 15.30 w aquaparku odbędzie się urodzinowy spektakl 

„Rekiny w basenie”. HAJ 
 
1. Powyższy tekst: 

A) jest pisany prozą     B) jest opowiadaniem 

C) przedstawia wydarzenia fikcyjne   D) jest wierszowany 
 
2. Autor przedstawionej wypowiedzi: 

A) jest dziennikarzem     B) jest pracownikiem aquaparku 

C) przywołuje opinie kierownictwa aquaparku D) podaje dane liczbowe 
 
3. W swojej wypowiedzi piszący: 

A) nie zwraca się bezpośrednio do czytelnika B) wspomina swoje wizyty w aquaparku 

C) przedstawia historię aquaparku    D) wie, ile osób odwiedziło aquapark 
 
4. Celem, który chciał osiągnąć piszący, jest: 

A) poinformowanie czytelników o czekających ich atrakcjach 

B) poinformowanie o kosztach, które będą musieli ponieść uczestnicy imprezy 

C) podanie terminu imprezy    D) zachęcenie do odwiedzenia aquaparku 16 lutego 
 
5. Powyższą wypowiedź charakteryzuje: 

A) rzeczowość B) komizm C) ton informacyjny  D) ilustrowanie informacji faktami i danymi 
 
6. Tytuł zaproponowanego tekstu: 

A) podaje jego główny temat    B) ma zachęcić do wzięcia udziału w imprezie 

C) podaje wszystkie najważniejsze informacje D) ma zwrócić uwagę czytelnika na tekst 
 
7. W tekście powyższego artykułu można znaleźć: 

A) nazwę niemieckiego aquaparku       B) tytuł urodzinowego spektaklu 

C) wzmiankę o atrakcjach, jakie pojawiły się w aquaparku rok wcześniej   D) dialog 
 
8. Prawdą jest, że: 

A) wrocławski aquapark otworzono w zimie  

B) 22 lipca ubiegłego roku liczba odwiedzających była rekordowa 

C) w ciągu jednego dnia aquapark odwiedza ponad 2000 osób 

D) aquapark nie jest miejscem, w którym jedynie można się kąpać 
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9. W tekście można znaleźć informację, że: 

A) w przyszłości obok aquaparku będzie można przenocować 

B) niebawem zostanie oddana fontanna multimedialna 

C) spektakl teatralny będzie można obejrzeć na basenie jedynie z okazji trzecich urodzin aquaparku 

D) już 5554 osoby odwiedziły Wrocławski Park Wodny od momentu jego otwarcia 

 

10. Wydarzenie, o którym mowa w tekście (w odniesieniu do czasu powstania tekstu): 

A) ma mieć miejsce po jego napisaniu B) będzie miało miejsce kilka dni po napisaniu artykułu 

C) już było     D) będzie miało miejsce dwa tygodnie po ukazaniu się artykułu 

 

11. Cel, na który zostanie przekazany dochód z dnia urodzin aquaparku, można nazwać: 

A) szlachetnym  B) wzniosłym   C) trafnym   D) zajmującym 

 

12. Wyraz urodziny w powyższym tekście: 

A) ma znaczenie przenośne    B) jest błędnie użyty 

C) ma znaczenie dosłowne    D) wprowadza do tekstu niepotrzebny humor językowy 

 

13. Wyraz wrocławski: 

A) nie jest rzeczownikiem B) jest czasownikiem C) jest odmienną częścią mowy D) jest przymiotnikiem 

 

14. Wyraz aquapark: 

A) nie jest wyrazem polskim    B) tłumaczy się jako park wodny 

C) można odmieniać przez przypadki  D) jest nieodmienny 

 

15. Wyrazem mającym cztery sylaby jest słowo: 

A) wysokość   B) ubiegłego   C) przedstawienia  D) mieszkańców 

 

16. Rzeczownikiem jest wyraz: 

A) roku   B) przedstawienia  C) działce   D) dniu 

 

17. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) tego   B) od    C) roku   D) lutego 

 

18. Czasownikiem w formie czasu przeszłego jest wyraz: 

A) będzie   B) zostanie   C) padł   D) działa 

 

19. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz: 

A) stanąć   B) przekonują   C) odwiedza   D) bawiły się 

 

20. Wyraz urodziny: 

A) to czasownik      B) jest rzeczownikiem   

C) nie jest rzeczownikiem     D) ma zarówno liczbę pojedynczą jak i mnogą 

 

21. Wyraz atrakcje: 

A) nie dzieli się na sylaby B) ma liczbę mnogą  C) ma pięć spółgłosek D) ma cztery samogłoski 

 

22. Wyrazem jednosylabowym jest forma: 

A) padł   B) dnia   C) obok   D) osób 

 

23. Wyrazem będącym w formie rodzaju żeńskiego jest słowo: 

A) słynną   B) dużą   C) fontanna   D) parku 
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