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Rafał Lasota
Mój ukochany piesek
Chciałabym mieć pieska
Jak wiewiórka – takiego małego
Albo nie - przeciwnie
Chciałabym psa wielkiego!
Pies szczekałby na wszystkich, którzy mi dokuczali
I wszyscy oprócz mnie by się go strasznie bali!
Pies lubiłby zabawę w berka i w chowanego
I bardzo by mnie kochał
A ja kochałabym jego
A gdybym była zmęczona
To poprosiłabym tatę
Niech pieska wyprowadzi
Tak zimą... wiosną… latem...
I jeszcze jesienią, kiedy deszcz za oknem
Niech tata wyjdzie z pieskiem
Bo ja na deszczu zmoknę!
Niech mama pieska nakarmi
Bo mama najlepiej gotuje
Niech siostra pieska wykąpie
I jeszcze go wyszczotkuje
A ja tylko wieczorem podrapię pieska za uszkiem
Zamknę oczy i zasnę wtulona w miękką poduszkę.

Pytania za 3 punkty
1. Przytoczony tekst jest:
A) powieścią
B) artykułem

C) baśnią

D) wierszem

2. Autora naszego tekstu możemy nazwać:
A) poetą
B) scenarzystą

C) bajkopisarzem

D) dziennikarzem

3. W załączonym utworze można znaleźć:
A) refren
B) rymy

C) zwrotki

D) opis przyrody

4. Osoba mówiąca w tekście:
A) jest jego bohaterką
B) nie występuje w utworze C) jest dorosłym człowiekiem

D) jest zwierzęciem

5. O osobie mówiącej można powiedzieć, że:
A) chce opiekować się zwierzęciem
B) ma już psa

D) nie ma psa

C) interesuje się biologią

6. Duży pies w opinii osoby mówiącej jest lepszy od małego, gdyż:
A) mniej je
B) odstraszałby jej wrogów C) bardziej podoba się innym ludziom
7. W opinii osoby mówiącej:
A) pies powinien umieć się bawić
C) niektóre psy nie nadają się do towarzystwa

D) łatwiej go upilnować

B) psa trzeba nauczyć wielu zachowań
D) nie wszystkie psy są mądre

8. Wypowiedź osoby mówiącej świadczy o tym, że:
A) może nas wiele nauczyć w kwestii zajmowania się zwierzętami
C) może ona świecić przykładem

B) jest osobą obowiązkową
D) nie jest osobą troskliwą

9. Psem w opinii osoby mówiącej:
A) będą zajmować się inni członkowie rodziny
C) będzie zajmować się ten, kto umie najlepiej

B) będą opiekować się wszyscy
D) nikt nie będzie musiał się zajmować

10. Autor pokazuje w wierszu, że:
A) ludzie są przyjaciółmi zwierząt
C) zwierzęta są przyjaciółmi ludzi

B) nie każdy dobrze rozumie, co to znaczy mieć psa
D) psy są najmilszymi zwierzętami

Pytania za 4 punkty
11. Z wiersza wynika, że posiadanie psa:
A) to same przyjemności
C) sprawia człowiekowi jedynie niepotrzebne kłopoty

B) to udręka
D) wiąże się również z wieloma obowiązkami

12. Wyliczenie zimą... wiosną… latem... pokazuje, że:
A) spacery z psem muszą być zawsze – niezależnie od pogody
B) jesień nie jest dobrym czasem spacerów
C) nie zawsze da się spacerować z psem
D) zła pogoda to inaczej pogoda pod psem
13. Wypowiedź A ja tylko wieczorem podrapię pieska za uszkiem świadczy o tym, że autor:
A) jest zachwycony tym, że jego bohaterka chce mieć psa
B) lubi głaskać psy
C) pokazuje sposób myślenia bohaterki (który mu się nie podoba) D) wskazuje właściwy sposób głaskania psów
14. Przesłanie wiersza najlepiej może oddawać stwierdzenie:
A) do posiadania psa trzeba dojrzeć
B) psa powinien mieć każdy
C) psy mają słuchać ludzi
D) pies może zająć się sam sobą
15. Z wiersza wynika, że panem psa jest ten, kto:
A) mówi, że go kocha
B) zajmuje się nim

C) wydaje mu polecenia

D) przyniósł go do domu

16. W wyrazie pieska:
A) jest jedna sylaba

C) są trzy sylaby

D) mamy dwie sylaby

B) są cztery spółgłoski

17. Więcej spółgłosek niż w wyrazie wielkiego jest w wyrazie:
A) kochałabym
B) niech
C) tatę
18. W wyrazach gotuje i wykąpie:
A) jest różna ilość samogłosek
C) jest równa ilość sylab i spółgłosek

D) pieska

B) jest różna ilość sylab
D) nie ma tej samej ilości spółgłosek

19. Więcej spółgłosek niż w wyrazie małego jest w wyrazie:
A) mieć
B) jak
C) bardzo

D) przeciwnie

20. W wyrazie zabawę mamy trzy:
A) wyłącznie spółgłoski
B) samogłoski, spółgłoski oraz sylaby C) jedynie sylaby

D) wyłącznie samogłoski

Pytania za 5 punkty
21. Jedną sylabę mamy w wyrazie:
A) tatę
B) albo

D) tylko

C) nie

22. Tyle samo spółgłosek co samogłosek mamy w wyrazie:
A) berka
B) jeszcze
C) kochał
23. W wyrazach berka oraz chowanego:
A) jest tyle samo sylab
C) znajduje się wyłącznie równa ilość spółgłosek i samogłosek

D) tatę

B) jest różna ilość sylab, spółgłosek i samogłosek
D) różna jest jedynie liczba samogłosek

24. Mniej spółgłosek niż wyrazie nakarmi jest w wyrazie:
A) gdybym
B) zmęczona
C) zmoknę

D) gotuje

25. W wyrazach zimą oraz latem jest różnica o jeden w ilości:
A) samogłosek
B) spółgłosek
C) sylab

D) sylab i samogłosek

26. Więcej sylab niż w wyrazie ukochany jest w wyrazie:
A) poprosiłabym
B) wszystkich
C) wiewiórka

D) wyszczotkuje

27. Wyraz niech:
A) ma dwie sylaby

B) ma trzy spółgłoski

28. Więcej spółgłosek niż sylab jest w wyrazie:
A) ja
B) oknem

C) jest jednosylabowy

C) jego

D) ma tyle samo liter co głosek

D) mieć

29. Równa ilość spółgłosek i samogłosek występuje w wyrazie:
A) siostra
B) berka
C) deszczu

D) jego

30. Źle podzielono na sylaby wyraz:
A) pie-ska
B) zmę-czo-na

D) zm-ok-nę

C) prze-ciw-nie

