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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! 
 

 

„Dzień Dziecka z Heliosem „ Gazeta Wyborcza, Co jest grane? piątek-czwartek 28 maja-3 czerwca 2010 

Z okazji Dnia Dziecka kino Helios przygotowało dla najmłodszych moc atrakcji. W niedzielę w godzinach 13-18 

uczniowie Szkoły Wizażu i Makijażu MUR będą malować dzieciom twarze, zamieniając je w piratów, księżniczki 

i zwierzaki. 1 czerwca będzie konkurs w dojeniu krowy. Oprócz tego kino Helios zaopatrzy wszystkich 

uczestników w słodycze, balony i karty do gry w Piotrusia. Podczas Dnia Dziecka z kinem Helios wyświetlone 

zostaną następujące filmy: „Disco robaczki”, „Niania i wielkie bum”, „Jak wytresować smoka” oraz „Ocean 

przygód 3D”.  
 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do tekstów! 

1. Powyższy tekst: 

A) ogranicza się do podania informacji  B) jest napisany prozą 

C) nie należy do literatury pięknej   D) opowiada o wydarzeniu, które ma dopiero nastąpić 

 

2. Tytuł: 

A) informuje o temacie wypowiedzi    B) zawiera nazwę święta 

C) wskazuje nazwę filmu     D) mówi o bohaterze 

 

3. Pierwsze zdanie: 

A) ma zachęcić do uczestnictwa    B) wskazuje na miejsce wydarzenia 

C) wskazuje dla kogo impreza jest organizowana  D) podaje czas trwania imprezy 

 

4. Moc atrakcji to: 

A) jedna   B) wiele   C) mało   D) kilka 

 

5. Informację o godzinach trwania imprezy można znaleźć: 

A) na stronie internetowej B) w drugim zdaniu  C) w zakończeniu tekstu D) w kinie Helios 

 

6. W tekście można znaleźć: 

A) tytuły filmów      B) informacje o dodatkowych wydarzeniach 

C) datę Dnia Dziecka      D) informację o cenie biletów 

 

7. Piratów: 

A) będzie można zobaczyć wyłącznie na ekranie  B) wcale nie będzie w kinie 

C) będzie można spotkać również na widowni  D) zagrają wynajęci aktorzy 

 

 

TEST KONKURSOWY 

klasa 

SP3 ORGANIZATOR 

 

WPISZ KOD SZKOŁY 

 

Arkusz testowy zawiera 

informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia 

konkursu. 



„Dzień Dziecka w Multikinie” Gazeta Wyborcza, Co jest grane? piątek-czwartek 28 maja - 3 czerwca 2010 

Multikino Arkady Wrocławskie przygotowały specjalny program z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. 29 i 30 

maja na wielkim ekranie zagoszczą takie filmy, jak: „Disco robaczki”, „Niania i wielkie bum”, „Czarodziejka Lilly: 

smok i magiczna księga”. Oprócz tego przewidziano specjalne pokazy w technologii 3D: „Toy Story 2” i „Ocean 

przygód”. Każdy z uczestników otrzyma niespodziankę. Cena biletów grupowych: 12 zł (filmy normalne) i 16 zł 

(filmy 3D). 
 

8. Drugi tekst: 

A) ma inny temat niż pierwszy   B) mówi o tym samym święcie co tekst pierwszy 

C) informuje o podobnym wydarzeniu   D) mówi o wydarzeniu które się już odbyło 
 

9. W tekście drugim możemy w przeciwieństwie do tekstu pierwszego znaleźć informacje o: 

A) cenach biletów      B) okazji, z której impreza się odbywa 

C) dacie imprezy      D) tytułach filmów 
 

10. Stwierdzenie, że każdy z uczestników otrzyma niespodziankę: 

A) ma zaciekawić przyszłych uczestników   B) powinno zachęcić do udziału 

C) brzmi tajemniczo      D) brzmi zabawnie 
 

11. Oba teksty adresowane są do: 

A) tych samych osób   B) wyłącznie do dzieci C) do dzieci i rodziców D) do dziennikarzy 
 

12. Z drugiego tekstu możemy dowiedzieć się, że: 

A) 3D to tytuł filmu    B) wszystkie filmy będą prezentowane na specjalnym pokazie 

C) 3D to technologia    D) na specjalnym pokazie wyświetlany będzie film Toy Story 2 
 

13. Z obu tekstów wynika, że w obu kinach świętowanie: 

A) będzie trwało dwa dni      B) będzie miało taki sam przebieg  

C) związane będzie z pokazaniem dokładnie tych samych filmów D) nie pokryje się w czasie 
 

14. W obu tekstach nie ma: 

A) omówienia treści filmów    B) ocen filmów 

C) zwrotów do adresata    D) opinii autora 
 

15. Z kinem wiąże się pojęcie: 

A) scenariusz   B) kamera   C) seans   D) spektakl 
 

16. Sformułowanie kino zaopatrzy uczestników w słodycze oznacza, że uczestnicy: 

A) dostaną słodycze     B) muszą przynieść słodycze 

C) nie mogą mieć słodyczy    D) będą mogli wygrać słodycze 
 

17. W wyrazie kino: 

A) jest jedna sylaba     B) jest tyle samo sylab co spółgłosek 

C) jest tyle samo sylab co samogłosek  D) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek 
 

18. Wyrazem jednosylabowym jest forma:  

A) dla    B) moc    C) do    D) gry 
 

19. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) ocean   B) wytresować  C) smoka   D) słodycze 
 

20. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 

A) o-prócz   B) zwie-rza-ki   C) kr-owy   D) ba-lo-ny 
 

21. Głoski zapisywane za pomocą dwóch liter występują w wyrazie:  

A) godzinach   B) zaopatrzy   C) słodycze   D) podczas 
 

22. Mniej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie:  

A) tego    B) okazji   C) piratów   D) jak 


