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Na starcie otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymasz dodatkowy 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!

Ignacy Krasicki „Przyjaciele”
Zajączek jeden młody
Korzystając z swobody
Pasł się trawką, ziółkami w polu i ogrodzie,
Z każdym w zgodzie.
A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły,
Bardzo go inne zwierzęta lubiły.
I on też, używając wszystkiego z weselem,
Wszystkich był przyjacielem.
Raz gdy wyszedł w świtanie i bujał po łące,
Słyszy przerażające
Głosy trąb, psów szczekania, trzask wielki po lesie.
Stanął... Słucha... Dziwuje się...
A gdy coraz zbliżał się poza siebie: aż tu psy i
strzelce!
Strwożon wielce,
Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił.
Spotkał konia, prosi go iżby się użalił:
"Weź mnie na grzbiet i unieś!" Koń na to: "Nie mogę,
Ale od innych będziesz miał pewną załogę".

Jakoż wół się nadarzył. "Ratuj, przyjacielu!"
Wół na to: "Takich jak ja zapewne niewielu
Znajdziesz, ale poczekaj i ukryj się w trawie,
Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię.
A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże".
Kozieł: "Żal mi cię, nieboże!
Ale ci grzbietu nie dam, twardy, nie dogodzi:
Oto wełniasta owca niedaleko chodzi,
Będzie ci miętko siedzieć". Owca rzecze:
"Ja nie przeczę,
Ale choć cię uniosę pomiędzy manowce,
Psy dogonią i zjedzą zająca i owcę:
Udaj się do cielęcia, które się tu pasie".
"Jak ja ciebie mam wziąć na się,
Kiedy starsi nie wzięli?" - cielę na to rzekło
I uciekło.
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Powyższy utwór jest dziełem poetyckim, ponieważ:
a) zawiera rymy
b) jest pisany wierszem
c) jest pisany prostym językiem
d) opowiada o zwierzętach
2. Wydarzenie przestawione w tym utworze:
a) jest wymyślone
b) z pewnością wydarzyło się naprawdę
c) będzie miało swój dalszy ciąg
d) można nazwać dramatycznym

3. Na początku tekstu znajdziemy:
a) informację o tym, co robił zajączek
b) przedstawienie się opowiadającego historię
c) charakterystykę zajączka
d) nauka dla czytelnika
4. Prawdą jest, że:
a) zajączek myślał tylko o sobie
b) zajączek był miły dla innych
c) wszyscy lubili zajączka
d) zajączek myślał, że wszyscy są jego przyjaciółmi

5. Bohaterami tej historii są:
a) również ludzie
b) zwierzęta, które zachowują się jak ludzie
c) postacie fantastyczne
d) zwierzęta, których nie spotka się w gospodarstwie
rolnym
6. Właściwa akcja utworu:
a) ma miejsce dopiero w zakończeniu
b) rozpoczyna się od słów Słyszy przerażające /Głosy
trąb, psów szczekania, trzask wielki po lesie
c) rozpoczyna się w momencie ucieczki cielęcia
d) kończy się, gdy zajączek słyszy ujadanie psów
7. Odgłosy polowania:
a) zaciekawiły zajączka
b) wystraszyły zajączka
c) spowodowały, że zaczął on uciekać
d) były donośne
8. Każdy, do kogo zajączek zwrócił się po pomoc:
a) znajdował sposób, żeby wykręcić się sianem
b) zrzucał odpowiedzialność na kogoś innego
c) był zajęty sobą
d) zachowują się odpowiednio do sytuacji
9. Z wypowiedzi bohaterów można wywnioskować,
że:
a) kozioł naprawdę żałuje zająca
b) wół umie udzielić mądrych rad
c) cielę nie może pomóc zajączkowi
d) nikt nie ma ochoty pomóc zajączkowi
10. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Wśród
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły w tekście:
a) brzmi złośliwie w stosunku do „przyjaciół” zająca
b) jest negatywną oceną tych, którzy odmówili
pomocy
c) jest komentarzem opowiadającego historię
d) jest oceną zajączka
11. Zakończenie przytoczonego utworu:
a) ma charakter humorystyczny
b) jest smutne
c) zawiera główne przesłanie utworu
d) w związku z początkiem utworu jest zaskakujące
12. Z przytoczonego tekstu można wywnioskować, że:
a) ci, którzy nas lubią, zawsze nam pomogą
b) przyjacielem jest ten, na kogo możemy liczyć w
potrzebie, a nie ten, kto mówi, że nim jest
c) przyjaźń to coś więcej niż bycie miłym
d) o tym, kto jest naszym przyjacielem, dowiemy się
będąc w potrzebie
13. Wyrazy strwożon, dziwuje się świadczą o tym, że:
a) został tekst napisany współcześnie
b) autor niepotrzebnie stara się być oryginalny
c) jest to tekst, który powstał dawno temu
d) autor stara się pisać stylem poetyckim

14. O poecie nie wypada powiedzieć:
a) twórca
b) autor
c) wierszokleta
d) pisarz
15. Przedstawione w przytoczonym tekście wydarzenia
mają:
a) przekazać nam wiadomości o życiu zwierząt
b) powiedzieć nam o sprawach ludzi
c) skłonić nas do zastanowienia się nad sobą
d) opowiedzieć o skomplikowanych sprawach w
prostej formie
16. Tytuł przytoczonego utworu:
a) informuje nas o problemie w nim poruszonym
b) wskazuje na bohaterów
c) odnosi się tylko do zakończenia
d) mówi prawdę o bohaterach
17. Wyraz przyjaciele:
a) jest rzeczownikiem
b) zawiera głoskę zapisywaną za pomocą dwóch liter
c) nie ma formy liczby pojedynczej
d) ma trzy spółgłoski
18. Wyrazem jednosylabowym jest forma:
a) żal
b) wół
c) psów
d) grzbiet
19. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz:
a) u-nieś
b) traw-ką
c) zgo-dzie
d) po-lu
20. W zdaniu Poczekaj i ukryj się w trawie:
a) są dwa czasowniki
b) jest jeden rzeczownik
c) nie ma wyrazu trzysylabowego
d) jest rzeczownik
21. Więcej liter niż głosek jest wyrazie:
a) trzask
b) strzelcy
c) wśród
d) gdy
22. Cechą prawdziwego przyjaciela jest to, że:
a) zawsze przyznaje nam rację
b) pod żadnym pozorem nie mówi przykrej dla nas
prawdy
c) bawi się tylko z nami
d) zawsze robi to, co ma nam pomóc
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