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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 dopisu-

jemy 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! 
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem! 
 

Tadeusz Kubiak Wracamy 
 

Do widzenia, lesie zielony, 

do widzenia, rzeko pluszcząca! 

Do widzenia, szpaki i wrony 

żeglujące prosto do słońca! 

 Spakowany plecak, walizka, 

 Odjeżdżamy już jutro rano. 

 Mrok zapada, brzozo srebrzysta 

 i dąbrowo złota, dobranoc, 

 dobranoc, dobranoc. 

 

Do widzenia, rzęso z jeziora, 

muszlo z Wisły jasna jak gwiazda. 

Witaj, progu szkolny! Już pora 

Wracać niby ptakom do gniazda 

 Żegnaj, piasku nad sinym morzem, 

 Witaj, szkoło! Oto wracamy! 

 Już ze ścian białymi skrzydłami 

sfruwa do nas szkolny nasz orzeł, 

nasz orzeł, nasz orzeł! 
 
1. Powyższy tekst jest: 

A) wierszem    B) baśnią  C) utworem poetyckim D) powieścią 
 
2. Autora tego tekstu możemy nazwać: 

A) twórcą   B) poetą  C) dziennikarzem  D) krytykiem 
 
3. W tym tekście możemy znaleźć: 

A) rymy   B) zwrotki  C) adresata   D) refren 
 
4. W tekście tym: 

A) wypowiada się grupa osób   B) wypowiadają się uczniowie 

C) wypowiadają się dzieci    D) wypowiada się człowiek dorosły 
 
5. Wypowiedź ta powstaje: 

A) pod koniec lata      B) zimą 

C) w roku szkolnym     D) podczas powrotu z wakacji 
 
6. W tekście tym możemy znaleźć: 

A) powtórzenia  B) nazwy ptaków C) wyliczenia   D) zwroty do adresata 
 
7. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że jego bohaterowie: 

A) byli nad morzem, nad jeziorami i w lasach B) smucą się z powodu wyjazdu 

C) cieszą się z powrotu do swojej szkoły  D) są już spakowani 
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8. Orzeł, o którym mowa w powyższym tekście: 

A) jest godłem Polski     B) jest ptakiem spotkanym na górskim szlaku 

C) powita uczniów w szkole    D) również wraca z wakacji 

 

9. Tytuł powyższego tekstu informuje nas: 

A) o czasie akcji utworu    B) o tym, kto jest bohaterem utworu 

C) o miejscu akcji     D) o tym, co dzieje się z bohaterami utworu 

 

10. W powyższym tekście: 

A) nie ma fantastyki – wszystko jest prawdopodobne B) emocje zostają oddane za pomocą wykrzyknień 

C) nie zwraca się uwagi na emocje bohaterów  

D) miejsca opisane zostają za pomocą wyrazów oznaczających barwy i dźwięki 

 

11. Celem powyższego tekstu jest: 

A) pouczenie czytelnika    B) rozbawienie odbiorcy 

C) zaskoczenie odbiorcy     D) opis uczuć bohaterów 

 

12. Tytuł powyższego tekstu  

A) jest czasownikiem     B) ma formę drugiej osoby liczby mnogiej 

C) ma formę czasu teraźniejszego   D) ma formę pierwszej osoby 

 

13. Wyrazem, w którym znajdują się trzy samogłoski, jest forma: 

A) mrok   B) progu  C) dobranoc   D) odjeżdżamy 

 

14. Wyraz ptakom: 

A) jest rzeczownikiem   B) ma formę liczby mnogiej 

C) zawiera cztery spółgłoski   D) zawiera dwie samogłoski 

 

15. Trzy sylaby znajduję się w wyrazie: 

A) gniazda   B) białymi  C) srebrzysta   D) walizka 

  

16. Tyle samo samogłosek co spółgłosek znajduje się w wyrazie: 

A) do    B) już   C) rzeko   D) rano 

 

17. Wyrazy żegnaj i witaj: 

A) mają przeciwne znaczenia   B) należą do tej samej części mowy 

C) nie są czasownikami    D) odmieniają się przez osoby 

 

18. Wyraz sfruwa jest czasownikiem w formie: 

A) 2 osoby liczby pojedynczej   B) czasu przeszłego 

C) liczby pojedynczej     D) trzeciej osoby 

 

19. Wyrazem jednosylabowym jest forma: 

A) oto    B) już   C) mrok   D) niby 

 

20. W wyrazie muszlo: 

A) jest tyle samo liter co głosek  B) występuje głoska zapisana za pomocą dwóch liter 

C) samogłosek jest więcej niż spółgłosek D) występują dwie samogłoski 

 

21. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) cudzysłów   B) znak zapytania C) znak wykrzyknienia D) dwukropek 

 

22. Rzeczownikiem jest wyraz: 

A) rzęso   B) szkolny  C) piasku   D) ścian 
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