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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! 
 

 

Kot w butach 3D, Gazeta Wyborcza dodatek: Co jest grane, 1-7 czerwca 2012 

Obie części „Shreka” to nie tylko przygody zielonego ogra, ale też jego zawadiackiego kociego przyjaciela. I 

ten doczekał się wreszcie filmu o sobie:  tym razem szuka niezwykłej fasoli i gęsi znoszącej złote jajka, trafia 

na błyskotliwą Kutty Kociłapkę, wraca do przyjaciela z dzieciństwa, z którym mocno się poróżnił, ale 

wszystko to oczywiście niewiele więcej niż powtórka pomysłów ze „Shreka”. Co nie znaczy, że nie ogląda 

się dobrze.  
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

1. Powyższy tekst: 

A) jest zwięzły  B) zawiera trzy zdania  C) został napisany prozą D) jest rozbudowany 

 

2. W swojej wypowiedzi piszący: 

A) wypowiada się na temat filmu dla dzieci   B) opowiada o filmie przyrodniczym 

C) przedstawia film, w którym występują znani aktorzy D) mówi o filmie, którego jeszcze nie widział 

 
3. Autor: 

A) krótko charakteryzuje bohaterów    B) ocenia bohaterów 

C) ocenia film        D) powstrzymuje się od wszelkich ocen 

 
4. W powyższej wypowiedzi: 

A) piszący nie wypowiada się na temat treści filmu  B) można znaleźć elementy streszczenia filmu 

C) piszący nie zdradza zakończenia    D) autor opowiada tylko o jednym filmie 

 
5. W opinii autora Kot w butach: 

A) jest filmem, w którym po raz pierwszy pojawia się Kot w butach     B) powtarza już sprawdzone pomysły 

C) ma związki ze  Shrekiem            D) to kolejna część przygód Shreka 

 
6. Kot w butach: 

A) jest już postacią znaną z innych filmów   B) jest głównym bohaterem omawianego filmu 

C) przeżywa ciekawe przygody    D) jest bohaterem tytułowym 
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7. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu I ten (kot) doczekał się wreszcie filmu o sobie samym oznacza, że: 
A) kotu film o nim się należał      B) kot jest postacią niezwykle barwną 
C) historia kota jest równie ciekawa jak opowieść o Shreku D) oznacza zniecierpliwienie autora 
 
8. Użyty w tekście wyraz zawadiacki : 
A) nie odnosi się do Shreka    B) oznacza czupurny, waleczny 

C) to inaczej nierozgarnięty    D) w odniesieniu do Kota w butach nie oznacza wady 
 

9. Błyskotliwa Kitty Kociłapka to panna: 
A) bystra  B) inteligentna  C) pomysłowa  D) efektownie ubrana 
 
10. Postacie przedstawione w filmie: 
A) to także zwierzęta, które zachowują się jak ludzie B) to również postacie fantastyczne 
C) to tylko ludzie      D) to wyłącznie zwierzęta 
 
11. W swoim tekście piszący, mówiąc Co nie znaczy, że nie ogląda się (filmu o Kocie w butach) dobrze : 
A) chłodno wypowiada się na temat filmu    B) zachęca do pójścia do kina 
C) sugeruje, że zastrzeżenia nie wpływają na jego ocenę filmu D) wskazuje na wadę filmu 
 
12. W powyższej wypowiedzi autora interesuje: 
A) nauka płynąca z filmu      B) to czy film jest odpowiedni dla dzieci 
C) to, czy oglądanie filmu sprawi publiczności przyjemność D) ocena filmu przez znawców 
 
13. Powyższy wywód charakteryzuje się: 
A) komizmem        B) rzeczowością 
C) tym, że podaje tylko najbardziej podstawowe informacje D) tym, że zawiera rozbudowane opisy 
 
14. Piszącego można nazwać: 
A) scenarzystą  B) filmowcem  C) znawcą filmów o Shreku  D) krytykiem filmowym 
 
15. W swoim tekście piszący nie wspomina o: 
A) twórcach filmu B) muzyce  C) swoich odczuciach   D) innych recenzjach filmu 
 
16. Informację o przyjacielu Kota w butach: 
A) znajdujemy na początku tekstu   B) można przeczytać w zakończeniu wypowiedzi 
C) można znaleźć w drugim zdaniu tekstu  D) umieszczono po informacji o spotkaniu Kitty Kociłapki  
 
17. Wyraz przygody: 
A) ma trzy samogłoski B) ma trzy sylaby C) ma trzy spółgłoski D) ma dwie spółgłoski 
 
18. Wyrazem jednosylabowym nie jest słowo: 
A) do   B) ze   C) co     D) tylko 
 
19. W wyrazie złote: 
A) jest mniej samogłosek niż spółgłosek  B) jest więcej samogłosek niż spółgłosek 
C) mamy dwie sylaby     D) mamy trzy samogłoski 
 
20. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 
A) dzieciństwa  B) fasoli   C) niezwykłej   D) poróżnił 
 
21. Źle podzielono na sylaby wyraz: 
A) pomy-słów  B) oglą-da   C) jaj-ka   D) tr-afia 



 
 

 
 


