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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. Wyniki konkursu będą dostępne
6 tygodni po konkursie. Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus

Bożena Klejny Coś
Kiedy wprost z góry
spojrzę w kałużę
widzę słońce, chmury,
wśród nich COŚ nieduże,
to COŚ, gdy się poruszę
zakołysze kałużą,
rysy się zmienią
poszerzą wydłużą,

Wyciągam rękę
wkładam w kałużę
i chcę wyciągnąć
to COŚ nieduże...
i wtedy stwierdzam
w niemym zachwycie to COŚ w kałuży
to MOJE ODBICIE.

zmarszczki na czole,
kłapiasty staje się nos
jakby to COŚ tam w dole
śmiało się ze mnie w głos.
1. Załączony tekst:
A) jest wierszem
C) jest napisany prozą

B) można nazwać utworem literackim
D) jest tekstem naukowym

2. Osoba mówiąca:
A) występuje w wydarzeniach przedstawionych w tekście B) jest uczonym
C) nie wie jeszcze wszystkiego o świecie
D) nie potrafi się cieszyć
3. To coś wymienione w tytule:
A) przeraża mówiącego
C) jest czymś nieistniejącym

B) można zobaczyć również w lustrze
D) nie jest związane z bohaterem

4. Opisany w naszym tekście świat:
A) jest taki sam jak nasz
C) możemy zobaczyć na przykład na podwórku

B) nie jest groźny i niebezpieczny
D) jest światem baśni

5. Prawdą jest, że w kałuży:
A) nie można się przejrzeć
C) odbijające się rzeczy wydają się piękniejsze

B) odbijają się tylko rzeczy nieistniejące naprawdę
D) można zobaczyć odbicie nieba

6. Nasze odbicie w kałuży zgodnie z załączonym tekstem jest:
A) czymś małym
B) odwrócone do góry nogami
C) bardzo smutne

D) czasami dość zabawne

7. Gdy się poruszymy lub zmącimy wodę w kałuży:
A) nasz nos staje się kłapiasty
C) zmieniają się rysy naszej twarzy

B) pojawiają się zmarszczki na naszej twarzy
D) odbicie znika

8. To coś śmieje się z nas:
A) ponieważ w odbiciu nie wyglądamy tak jak w rzeczywistości
C) nie lubi nas

B) jest złośliwe
D) wyglądamy bardzo podobnie

9. Sformułowanie śmiać się w głos w naszym tekście może oznaczać:
A) głośno i nieprzerwanie
B) chichotać
C) lekko się uśmiechać

D) śmiać się półgębkiem

10. Bohater naszego tekstu:
A) jest znudzony
C) nie boi się zamoczyć ręki

B) stara się poznać świat
D) sprawdza sam, czym jest to coś

11. Zakończenie przytoczonego tekstu:
A) nie zawiera pouczenia dla czytelnika
C) nie jest zwrotem do czytelnika

B) stanowi rozwiązanie zagadki
D) zawiera morał

12. W załączonym tekście można znaleźć:
A) dialog
B) opis

C) rymy

D) cytaty

13. Sformułowanie w niemym zachwycie oznacza, że osoba mówiąca:
A) jest rozczarowana
B) jest tak urzeczona, że nie może wypowiedzieć słowa
C) nie może przestać mówić
D) ma zmartwienie
14. Napisanie wielkimi literami wyrazów COŚ oraz MOJE ODBICIE ma za zadanie:
A) zwrócenie na nie uwagi czytelnika
B) podkreślenie ich znaczenia
C) wskazać na zmianę bohatera tekstu
D) rozbawić czytelnika
15. Prawdą jest, że powyższy tekst:
A) ma nastrój tajemniczy
C) nie zawiera elementów humorystycznych

B) zawiera refren
D) ma formę wypowiedzi jednej osoby

16. W wyrazie coś:
A) jest jedna samogłoska
C) jest jedna sylaba

B) są dwie spółgłoski
D) jest równa ilość sylab i samogłosek

17. O jedną spółgłoskę więcej niż w wyrazie gdy jest w wyrazie:
A) kałużą
B) że
C) nieduże

D) rysy

18. W wyrazach moje i odbicie nie ma równej ilości:
A) sylab
B) spółgłosek
C) samogłosek

D) liter

19. Więcej spółgłosek niż w wyrazie niemym jest w wyrazie:
A) głos
B) wprost
C) wśród

D) góry

20. W wyrazie zmienią:
A) jest pięć spółgłosek
C) jest pięć samogłosek

B) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek
D) są dwie sylaby

21. Trzy sylaby znajdują się w wyrazie:
A) poszerzą
B) wydłużą

C) kłapiasty

D) słońce

