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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Pamiętaj, że otrzymujesz od
nas 92 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy 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 i innych pomocy naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i
fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie. Spróbuj swoich sił również
w konkursie filmowym Filman.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus 2014!

Jan Brzechwa „Żaba”
Pewna żaba
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:
„Pani zanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w
strumykach,
Niech pani wody nie pija,

Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!”
Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie „Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha – będę sucha!”
Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.
A doktor drapie się w ucho:
„Nie uszło jej to na sucho!”

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Autora powyższego tekstu można nazwać:
a) poetą
b) literatem
c) artystą
d) dziennikarzem
2. Powyższy tekst:
a) zawiera rymy
b) jest podzielony na zwrotki
c) nie ma refrenu
d) ma fabułę

3. Osoba opowiadająca o wydarzeniu:
a) nie uczestniczy w akcji
b) jest lekarzem
c) jest widziana przez bohaterów
d) nie wie wszystkiego (np. nie zna zakończenia
historii)
4. Żaba przedstawiona w powyższym tekście:
a) tylko wygląda jak człowiek
b) zachowuje się jak człowiek
c) wygląda i zachowuje się jak człowiek
d) jest bohaterką tytułową

5. Doktor:
a) nie jest już człowiekiem młodym
b) niedowidzi
c) świetnie zna się na żabach
d) niezbyt dokładnie bada swoich pacjentów
6. W powyższym tekście wypowiada się:
a) wyłącznie doktor
b) między innymi doktor i opowiadający tę historię
c) żaba, doktor i opowiadający tę historię
d) wyłącznie opowiadający tę historię
7. Żaba jest:
a) rozkapryszona
b) kimś, kto wmawia sobie choroby
c) kimś, kto dba o siebie
d) kimś szukającym pomocy
8. Wszystkie rady, których udziela doktor:
a) są sprzeczne z żabią naturą
b) wiążą się z unikaniem wody
c) z pewnością będą miały pozytywny skutek
d) są bardzo oczywiste dla doktora, ale nie dla żaby
9. Żaba jest pacjentem:
a) najlepiej wiedzącym, co mu jest
b) nieposłusznym
c) zajmującym lekarzowi niepotrzebnie czas
d) zdyscyplinowanym
10. Wydarzenia, o których mowa w tekście dzieją się:
a) w kilku miejscach
b) w ciągu dłuższego czasu
c) w krótkim czasie
d) wyłącznie w gabinecie doktora
11. Kuracja, jaką zaproponował doktor:
a) nie skończyła się dobrze dla żaby
b) przyniosła oczekiwany skutek
c) stanowiła potwierdzenie wielkiej wiedzy doktora
d) nie była chyba do końca przemyślana
12. Z punktu widzenia żaby:
a) utwór nie kończy się dobrze
b) cała historia jest zabawna
c) doktor zasługuje na wdzięczność
d) doktor nie najlepiej zna się na swoim fachu
13. Nastrój powyższego utworu można określić, jako:
a) poważny
b) humorystyczny
c) smutny
d) refleksyjny
14. Zakończenie tekstu świadczy o tym, że:
a) doktor chyba jednak niczego nie zrozumiał
b) doktor jest rozbawiony całą sytuacją
c) kurację trzeba zacząć od początku
d) nie zawsze postępowanie zgodne z zaleceniami
innych przynosi pozytywne skutki

15. Użyte w zakończeniu sformułowanie nie uszło na
sucho:
a) w tej sytuacji ma też dosłowne znaczenie
b) oznacza: ponieść konsekwencje
c) można zrozumieć: dobrze ci tak!
d) w sposób zabawny kończy utwór
16. Wyrazem jednosylabowym jest słowo:
a) ucho
b) tak
c) niej
d) mam
17. W zdaniu Leczyła się żaba, leczyła:
a) występuje powtórzenie
b) podmiotem jest wyraz żaba
c) występuje porównanie
d) nie ma wyrazu jednosylabowego
18. W wyrazie doktor jest:
a) tyle samo samogłosek, co w wyrazie żaba
b) tyle samo sylab, co w wyrazie żaba
c) tyle samo spółgłosek, co w wyrazie żaba
d) więcej samogłosek niż sylab
19. Chuchać i dmuchać na siebie oznacza:
a) przesadnie dbać o siebie
b) bardzo szanować swoje zdrowie
c) wywyższać się
d) lekceważyć swoje zdrowie
20. W zdaniu Pani musi być sucha:
a) występuje przymiotnik
b) występuje czasownik w formie bezokolicznika
c) występuje rzeczownik w formie mianownika
d) nie ma czasownika w formie 3. os. l. poj.
21. Wyrazem trzysylabowym jest słowo:
a) leczyła
b) wreszcie
c) cokolwiek
d) powiada
22. Źle podzielono na sylaby wyraz:
a) powi-ada
b) za-nadt-o
c) przych-odzi
d) o-ku-la-ry
23. Przymiotnikiem nie jest wyraz:
a) pewna
b) stary
c) dokładnie
d) sucha
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