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OMNIBUS 2012
28.03.2012
JASKÓŁKA – klasa 6 szkoły podstawowej
Czas trwania konkursu: 45 minut

Witamy Cię. Otrzymujesz od nas 100 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 itp. Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z
poniższym tekstem.
Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA!

Pamiętaj! Wszystkie pytania pozostają w związku z poniższym tekstem!
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz księga II wersy 491-520
Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy:
Tu roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane
I z porcelany saskiej złote filiżanki,
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki.
Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach moki i gęstość miodowego płynu.
Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana;
Na wsi nietrudno o nię: bo kawiarka z rana,

1. Powyższy tekst:
A) należy do literatury pięknej

Przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnie
I sama lekko świeży nabiału kwiat garnie
Do każdej filiżanki w osobny garnuszek,
Aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek.
Panie starsze już wcześniej wstawszy piły kawę,
Teraz drugą dla siebie zrobiły potrawę
Z gorącego, śmietaną bielonego piwa,
W którym twaróg gruzłami posiekany pływa.
Zaś dla mężczyzn więdliny leżą do wyboru:
Półgęski tłuste, kumpia, skrzydliki ozoru,
Wszystkie wyborne, wszystkie sposobem domowym
Uwędzone w kominie dymem jałowcowym;
W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie:
Takie bywało w domu Sędziego śniadanie.

B) jest wierszowany C) jest podzielony na wersy

2. W przywołanym fragmencie można znaleźć rymy:
A) dokładne
B) parzyste

C) męskie

3. Powyższy fragment charakteryzuje się:
A) wielowątkowością
B) rozbudowaną fabułą

C) opisowością

D) jest poetycki
D) niedokładne

D) uroczystym nastrojem

4. Temat powyższego tekstu można oddać za pomocą stwierdzenia:
A) krytyka obyczajów dawnej szlachty
B) wspominanie dawnych pięknych czasów
C) pochwała umiaru
D) pochwała domu i obyczajów Sędziego
5. Nastrój powyższego tekstu można określić, jako:
A) krytyczny
B) ironiczny
C) nostalgiczny
6. Osoba wypowiadająca się w powyższym tekście:
A) zna polskie obyczaje
B) bywała za granicą
D) uważa, że powinniśmy uczyć się od innych narodów umiaru

D) humorystyczny

C) uważa, że polskie potrawy są wspaniałe

7. Opis przyrządzania kawy:
A) pokazuje prostotę przygotowania tego napoju
B) odwołuje się do doznań zmysłowych
C) świadczy o wspaniałości kawy podawanej w polskich domach D) dowodzi rozrzutności polskiej szlachty
8. Osobą mówiącą jest ktoś, kto:
A) mógł bywać w domu Sędziego

B) jest smakoszem

C) zna się na kuchni

D) jest pyszny

9.W staropolskiej kuchni ukazanej w „Panu Tadeuszu”:
A) nie przywiązywano wagi do różnicowania smaków potraw
C) przywiązywano wagę do sposobu podawania potraw

B) liczyła się przede wszystkim ilość dań
D) dbano o różnorodność potraw

10. Kuchnia w domu Sędziego charakteryzowała się:
A) obfitością
B) wykwintnością
C) swojskością

D) oszczędnością

11. Przyjmując, że powyższy fragment stanowi pośrednią charakterystykę Sędziego, można przyjąć, że:
A) jest on dobrym gospodarzem
B) jest on tradycjonalistą
C) dba on o domowników i o gości
D) ceni sobie dobrą kuchnię
12. W powyższym tekście można znaleźć:
A) cytat
B) dialog

C) morał

D) fabułę

13. W powyższym tekście znajdują się:
A) przepisy kulinarne
B) opisy potraw

C) nazwy potraw

D) nazwy przypraw

14. Prawdą jest, że:
A) mężczyznom podawano to samo, co kobietom
C) panom podawano drób i wędliny

B) kobiety rozpoczynały dzień od wypicia kawy
D) dym jałowcowy służył do wędzenia mięs w kominie

15. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) robienia
B) kawiarka

C) służbą

16. Wyraz roznoszono:
A) jest czasownikiem
C) jest czasownikiem w formie bezokolicznika

D) przejrzystość

B) jest czasownikiem w formie nieosobowej
D) nie jest czasownikiem

17. Wyrazem czterosylabowym jest forma:
A) garnuszeczek
B) najlepszym

C) wiadomo

D) filiżanki

18. Na przedostatnią sylabę akcent pada w wyrazie:
A) kurzące
B) przystawiwszy

C) zapach

D) kwiat

19. Wyrazy w sformułowaniu sposobem domowym:
A) należą do tej samej części mowy
C) są w różnych przypadkach

B) odmieniają się przez przypadki
D) nie odmieniają się przez przypadki

20. Tyle samo samogłosek co spółgłosek znajduje się w wyrazie:
A) czy
B) sami
C) izbami
21. Wyraz najlepszym:
A) jest przysłówkiem

B) nie stopniuje się

22. Spójnikiem jest wyraz:
A) ta

B) lub

C) jest przymiotnikiem
C) z

D) szeptali
D) odmienia się przez przypadki
D) i

23. Podkreślony wyraz w zadaniu Takiej kawy nie ma z żadnym kraju:
A) odmienia się przez przypadki
B) jest zaimkiem
C) określa rzeczownik
D) określa podmiot
24. W powyższym zdaniu podmiot:
A) ma formę dopełniacza
C) jest domyślny

B) jest wyrażony inną niż rzeczownik częścią mowy
D) ma formę rzeczownika w liczbie mnogiej

25. W zdaniu Kawiarka odwiedza mleczarnie:
A) występują dwa rzeczowniki
C) występuje rzeczownik w bierniku

B) wszystkie rzeczowniki są w mianowniku
D) tylko jeden rzeczownik ma formę mianownika
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