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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Pamiętaj, że otrzymujesz od
nas 96 punktów – 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 „Żółw”
Najgłupszy nawet muł wie,
Jak są powolne żółwie.
Żeby żółwiowi dopiec,
Szydził zeń pewien chłopiec:
- Pan chodzi wprost pokracznie.
Niech się pan wprawiać zacznie!
Doprawdy, jak to można?
Istota czworonożna,
A ledwie się telepie!

Już ślimak chodzi lepiej!
Żółw żachnął się w skorupie:
- Też mi gadanie głupie!
Gdyby ci ktoś dla hecy
Władował dom na plecy,
Czy również w tym wypadku
Chodziłbyś szybko, bratku?
To rzekłszy łypnął okiem
I odszedł żółwim krokiem.

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Powyższy tekst:
a) Jest wierszem
b) Został napisany przez poetę
c) Wyszedł spod pióra prozaika
d) Ma charakter żartobliwy
2. Żółw jest bohaterem:
a) Głównym
b) Tytułowym
c) Drugoplanowym
d) Pozytywnym
3. Chłopiec:
a) Nie okazuje żółwiowi szacunku
b) Współczuje żółwiowi
c) Dokucza żółwiowi
d) Naigrywa się z żółwia

4. Relację bohaterów można określić jako:
a) Obopólną sympatię
b) Wrogość
c) Jednostronną złośliwość
d) Obojętność
5. Z tekstu można wywnioskować, że muły:
a) Są uparte
b) Stały się symbolem głupoty
c) Są tak powolne jak żółwie
d) Są bystre
6. W powyższym tekście można znaleźć:
a) Rymy
b) Dialog
c) Pytania
d) Refren

7. Użyte w tekście czasowniki: żachnął się, łypnął
(okiem) świadczą, że żółw jest:
a) Zupełnie spokojny
b) Złośliwy
c) Całkowicie opanowany
d) Nieco rozdrażniony
8. Żółw przedstawiony w tym tekście:
a) Wyglądem przypomina człowieka
b) Zachowuje się jak człowiek
c) Zachowuje się wyłącznie jak typowy żółw
d) Potrafi jednak w końcu zdystansować się do
całej sytuacji
9. Chłopiec wyraża opinię, że:
a) Żółw jest niezdarny
b) Żółw powinien więcej ćwiczyć
c) Tylko ślimak jest powolniejszy od żółwia
d) Ślimak jest istotą czworonożną
10. O przedstawionym wydarzeniu opowiada nam:
a) Jego uczestnik
b) Chłopiec
c) Ktoś nieuczestniczący w akcji
d) Osoba niewidoczna dla bohaterów
11. Opowiadający:
a) Trzyma stronę chłopca
b) Nie podziela opinii, że żółwie są powolne
c) Przedstawia wydarzenie nie ujawniając
własnych emocji
d) Potępia postępowanie chłopca
12. Wypowiedzi bohaterów:
a) Są cytowane
b) Zostają przekazywane przez osobę
opowiadającą tak, żeby oddać ich
najważniejszy sens
c) Zdradzają emocje
d) Zawierają wyrazy z języka potocznego
13. Żółw:
a) Jest świadomy przyczyny własnej ułomności
b) Czuje się jednak pokrzywdzony przez naturę
c) Jest rozbawiony własną nieporadnością
d) Zupełnie nie przejmuje się docinkami
14. Tytuł powyższego tekstu:
a) Informuje nas o jego problematyce
b) Wskazuje na cechy bohatera
c) Wpływa na emocje czytelnika
d) Wyłącznie wskazuje na bohatera
15. Powyższy tekst charakteryzuje się:
a) Rozbudowaną fabułą
b) Bogactwem opisów
c) Jednowątkowością
d) Moralistycznym tonem wypowiedzi

16. W powyższym tekście nie ma:
a) Pogłębionych portretów psychologicznych
bohaterów
b) Fantastyki (świata nadprzyrodzonego)
c) Fikcji
d) Puenty
17. Trzy sylaby można znaleźć w wyrazie:
a) najgłupszy
b) chłopiec
c) pokracznie
d) czworonożna
18. Czasownikiem w formie nieosobowej jest
wyraz:
a) zacznie
b) wprawiać
c) wie
d) żachnął się
19. Wyraz telepie:
a) w tym tekście oznacza wlecze się
b) jest czasownikiem
c) ma formę czasu teraźniejszego
d) jest w formie bezokolicznika
20. Wyraz najgłupszy:
a) ma sześć spółgłosek
b) ma trzy samogłoski
c) ma trzy sylaby
d) ma tyle samo sylab co samogłosek
21. Źle podzielony na sylaby jest wyraz:
a) muł
b) wp-raw-iać
c) zaczn-ie
d) żół-wie
22. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest
w wyrazie:
a) chodzi
b) ci
c) nawet
d) żeby
23. Jedną sylabę ma wyraz:
a) żółw
b) żółwie
c) żółwim
d) żółwiowi
24. Do nieodmiennej części mowy należy wyraz:
a) jak
b) to
c) na
d) już
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