
TEST DLA KLASY 3 
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany.  
Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie 
odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. 

Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. 
                                                                                                                                                                                                                          

Danuta Wawilow „A jak b ędę dorosła...” 
Jak mi ręce urosną, 
jak mi nogi urosną, 
jak już będę dorosła 
i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? 
To na pewno zostanę lekarzem! 

Przyjdę w białym fartuchu, 
mamie zajrzę do ucha, 
tatę klepnę po brzuchu, 

powiem: ,,Trzymaj się, zuchu!", 
i zapiszę, zapiszę, zapiszę... no, co? 

I zapiszę paskudne lekarstwo! 

Co mi płacze i krzyki! 

Będę robić zastrzyki! 
Będę strasznie się trudzić! 

A jak już mi się znudzi, 
to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? 

To zostanę okrutnym piratem! 
Nie posłucham się taty. 
Będę strzelać z armaty, 
będę w worku pękatym 

przechowywać dukaty, 
będę straszną mieć brodę i pistolet... i co? 

I piracką przepaskę na oku! 
Co mi wiatry i burze! 

Mogę trwać jak najdłużej! 
Niechaj żyją podróże! 
A jak nimi się znużę, 

to pojadę, pojadę, pojadę... no, gdzie? 
To pojadę z powrotem do mamy! 

   

 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst: 
A) jest wierszem  B) napisano prozą  C) nie należy do poezji D) jest smutny 

 
2. W tym utworze można znaleźć: 
A) zwrotki   B) dialog między dwoma osobami C) rymy  D) refren 

 
3. Osobą mówiącą jest: 
A) mały chłopiec  B) dorosła osoba  C) postać fantastyczna D) dziewczynka 

 
4. W opinii osoby mówiącej dorośli:  

A) mają smutne życie      B) mogą robić, co chcą C) mają same obowiązki D) mają gorzej niż dzieci 
 
5. Z tekstu wynika, że mówiąca, stwierdzając zostanę... no, kim?: 
A) ma plany na przyszłość B) wie, kim chce być  C) jest smutna  D) dopiero się zastanawia 
 
6. Lekarz zdaniem mówiącej: 
A) musi się dużo uczyć    B) musi być cierpliwy   

C) przepisuje niesmaczne pigułki   D) nie musi badać pacjentów 
 
7. Sformułowanie wysoka jak sosna jest: 
A) porównaniem  B) powtórzeniem  C) wyliczeniem  D) przenośnią 
 
8. Dorosły w opinii mówiącej może zmienić zawód: 
A) kiedy ukończy szkołę    B) gdy skończy pracę 
C) zawsze i w każdym momencie   D) żeby robić to, co potrafią 
 
9. Zdanie zapiszę paskudne lekarstwo może świadczyć o tym, że mówiąca: 
A) lubi łykać tabletki     B) nie lubi łykać tabletek 
C) uważa, że lekarstwa muszą smakować  D) nigdy nie przyjmowała lekarstw 
 
10. Zdanie ,,Trzymaj się, zuchu!" : 
A) ma dodać otuchy pacjentowi   B) oznacza, że pacjent udaje chorobę 
C) ma zasmucić pacjenta    D) ma rozbawić pacjenta 
 
 Pytania za 4 punkty 
11. Z całości utworu można wywnioskować, że mówiąca: 
A) przykłada się do pracy    B) jest zmęczona 
C) niezbyt poważne traktuje swoje obowiązki D) dobrze wie, na czym naprawdę polega praca lekarza 

3 SP 



12. Powtórzenie w zdaniu to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? świadczy o: 
A) zawstydzeniu tym, że rodzice słuchają  B) rozbawieniu reakcją rodziców 

C) zakłopotaniu     D) wymyślaniu na gorąco 
 
13. W opinii mówiącej wygląd pirata musi być: 
A) zabawny  B) groźny  C) współczesny D) niezgodny z wyobrażeniem tej postaci 
 
14. Sformułowanie Co mi wiatry i burze! świadczy o: 
A) strachu  B) odwadze  C) rozwadze  D) powadze 
 
15. Zakończenie wiersza wskazuje na to, że: 
A) przygody są najlepsze    B) życie pirata wcale nie jest niebezpieczne 

C) rodzice nie powinni przeszkadzać w zabawie D) najlepiej jest u mamy 
 
16. Wyraz jak: 
A) ma dwie sylaby     B) ma dwie samogłoski 

C) jest jednosylabowy    D) ma jedną spółgłoskę 
 
17. W wyrazie brzuch: 
A) jest tylko jedna samogłoska   B) są dwie sylaby 
C) jest tyle liter co głosek    D) jest sześć spółgłosek 
 
18. W wyrazie urosną: 
A) jest tyle sylab co w wyrazie trzymaj  B) jest tyle sylab co w wyrazie powiem 

C) są trzy sylaby     D) są cztery samogłoski 
 
19. W zdaniu zostanę okrutnym piratem: 
A) wszystkie wyrazy są trzysylabowe  B) występuje wyraz czterosylabowy 

C) nie ma wyrazu trzysylabowego   D) jest wyraz dwusylabowy 
 
20. Jedną sylabę mamy w wyrazie: 
A) ucha  B)  taty    C)  kim   D) będę 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Tyle samo sylab co w wyrazie dukaty jest w wyrazie: 
A)  krzyki  B) armaty    C) niechaj   D) znużę 
 
22. Dwie sylaby są w wyrazie: 
A) oku   B) mieć    C) trwać   D) przepaskę 
 
23. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 

A) będę  B) mi     C) no    D) strzelać 
 
24. Wyrazy znudzi i zostanę: 
A) mają tyle samo spółgłosek   B) mają tyle samo sylab 
C) mają tyle samo samogłosek   D) nie maja tyle samo sylab 
 
25. W zdaniu Nie posłucham się taty: 
A) są dwa wyrazy dwusylabowe   B) są dwa wyrazy jednosylabowe 

C) nie ma wyrazu trzysylabowego   D) mamy tylko jeden wyraz jednosylabowy 
 
26. Podkreślony wyraz w zdaniu Będę strasznie się trudzić: 
A) powinniśmy zastąpić wyrazem bardzo  B) oznacza tu: przerażająco 

C) ma tyle samo liter co głosek   D) jest trzysylabowy 
 
27. W wyrazie klepnę: 
A) jest dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek  B) jest więcej samogłosek niż spółgłosek 
C) są trzy spółgłoski      D) samogłosek jest o jedną mniej niż spółgłosek 
 
28. paskudne lekarstwo to lek, który: 
A) nie działa  B) jest niesmaczny  C) podaje się dorosłym  D) dobrze smakuje 
 
29. W zdaniu A jak już mi się znudzi: 
A) wszystkie wyrazy są jednosylabowe  B) jest tylko jeden wyraz jednosylabowy 

C) nie ma wyrazów jednosylabowych  D) wyrazów jednosylabowych jest więcej niż trzy 
 
30. Wyraz dukaty: 
A) ma trzy sylaby B) ma dwie samogłoski C) ma więcej liter niż głosek  D) ma dwie sylaby 


