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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!

Wanda Chotomska „Kwiaty dla dziadka”
Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie,
jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój dziadek.
Otworzy serce,
kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów
zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!

A jak coś spsocisz,
jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy
wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – dziadek!
Więc, wnuki proszą,
żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek!

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Powyższy tekst jest:
a) wierszem
b) utworem poetyckim
c) dziełem literackim
d) utworem tak zwanej literatury pięknej

3. W tym tekście wypowiada się:
a) dziadek
b) ktoś, kto wie dużo o dziadku
c) pracownik kwiaciarni
d) również gromada wnuków

2. W powyższym utworze można znaleźć:
a) rymy
b) zwrotki
c) refren
d) wykrzyknienia

4. Z całą pewnością można stwierdzić, że ten tekst:
a) powstaje z okazji imienin dziadka
b) został napisany na Dzień Dziadka
c) powstał ku czci wszystkich dziadków
d) jest utworem, który nie powstał z okazji żadnego
święta

5. Prawdą jest, że dziadek:
a) zawsze ma dla nas czas
b) jest człowiekiem cierpliwym
c) uwielbia się z nami bawić
d) jest naszym przyjacielem
6. Od dziadka:
a) możemy dowiedzieć się, jak to było kiedyś
b) możemy dostać wiele prezentów
c) nigdy nie usłyszymy złego słowa
d) nie można wymagać zbyt wiele
7. Określenie wyciągnie za uszy oznacza:
a) ukarze
b) zdenerwuje się
c) uratuje nas
d) pomoże w beznadziejnej sytuacji
8. Z przytoczonego tekstu możemy dowiedzieć się,
że kwiaty:
a) należy wręczać wyłącznie z okazji czyjegoś święta
b) są wyrazem wdzięczności i przywiązania
c) wręczamy ważnym dla nas osobom
d) muszą towarzyszyć nam w ważnych momentach
9. Pytania w przytoczonym tekście:
a) mają ożywić wypowiedź
b) umożliwiają wyliczenie zalet dziadka
c) padają w momentach gdy osoba mówiąca czegoś
nie wie
d) nie odnoszą się do dziadka tylko do osoby mówiącej
10. Tytuł przytoczonego utworu:
a) wskazuje na jego bohatera
b) wyraża stosunek do bohatera
c) określa temat utworu
d) znajduje rozwinięcie w zakończeniu
11. Sformułowanie otworzyć serce należy rozumieć
jako:
a) zwierzać się komuś
b) być szczerym
c) zmartwić kogoś
d) zawieść się na kimś
12. Wyraz naknocisz:
a) należy do języka potocznego – nie powinno się go
używać na lekcjach
b) oznacza zepsujesz
c) można zastąpić sformułowaniem zrobisz coś źle
d) jest dopuszczalny wyłącznie w literaturze

13. Wyraz dziadek:
a) ma dwie sylaby
b) zawiera trzy spółgłoski
c) ma tyle samo spółgłosek co wyraz babcia
d) nie dzieli się na sylaby
14. Wyraz świadek wskazuje na kogoś, kto:
a) uczestniczył w pewnych wydarzeniach
b) dowiedział się od innych o wydarzeniach
c) widział coś
d) czytał o czymś
15. Wyrazem jednosylabowym jest forma:
a) pod
b) jest
c) że
d) twój
16. Wyrazem poprawnie podzielonym na sylaby jest
forma:
a) chow-ać
b) n-asz
c) ro-śnie
d) la-tach
17. Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w
wyrazie:
a) ale
b) ono
c) tych
d) aby
18. Wielką literą piszemy:
a) nazwy świąt
b) nazwy miast
c) nazwy narodowości
d) imiona zwierząt
19. Wyrazem, w którym jest więcej liter niż głosek
jest forma:
a) ich
b) wnuk
c) żyje
d) kto
20. Wyraz ma:
a) składa się ze spółgłoski i samogłoski
b) jest wyrazem jednosylabowym
c) składa się z dwóch sylab
d) nie ma równej ilości spółgłosek i samogłosek
21. W wierszu wyraz Twój napisano wielką liter,
gdyż:
a) jest to forma grzecznościowa
b) to imię
c) jest to wyjątek
d) popełniono błąd
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