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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Pamiętaj, że otrzymujesz od
nas 88 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 „Mucha”
Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek w rosole.
We wtorek – czerwonym winie,
A znowu w środę – w czerninie,
A potem w czwartek – w bigosie,

A w piątek – w tatarskim sosie,
W sobotę – w soku z moreli…
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Powyższy tekst:
a) należy do poezji
b) jest wierszem
c) zalicza się do literatury (tzw. pięknej)
d) ma rymy
2. W przedstawionym utworze:
a) pokazano wydarzenia rzeczywiste
b) mamy wydarzenia wymyślone przez autora
c) bohater zostaje przedstawiony w tytule
d) ma jednego bohatera
3. Osoba mówiąca w tekście:
a) uczestniczy w przedstawionych
wydarzeniach
b) jest muchą
c) wie wszystko o wydarzeniach
d) nie wie wszystkiego

4. Mucha:
a) w pewnym sensie zachowuje się jak człowiek
b) marzy o dobrej kąpieli
c) uwielbia moczyć się w wannie
d) może służyć za wzór czystości
5. Zachowanie muchy można nazwać:
a) sprytnym
b) praktycznym
c) niemądrym
d) dziwacznym
6. Kąpiele muchy:
a) są takie, z jakich korzystają wszyscy
b) nie spełniają jej oczekiwań
c) raczej brudzą ją niż oczyszczają
d) są dla niej źródłem zmartwienia

7. Prawdą jest stwierdzenie, że:
a) nasza mucha kąpie się codziennie
b) w kwestii czystości nasza mucha chciałaby
być jak każdy
c) mucha kąpie się wyłącznie w tym, co można
zjeść
d) mucha zna się na higienie
8. Osoba mówiąca:
a) nie lubi muchy
b) stawia muchę za wzór czystości
c) mówi o swojej bohaterce „z przymrużeniem
oka”
d) podziwia muchę za jej wytrwałość
9. Zakończenie utworu:
a) wyjaśnia przyczyny niepowodzeń muchy
b) ma charakter humorystyczny
c) wskazuje możliwe pozytywne rozwiązanie
problemu
d) pokazuje bezsensowność postępowania
muchy
10. Określenie ruszać się jak mucha w smole:
a) ma charakter pozytywny
b) oznacza: robić coś powoli
c) ma charakter negatywny
d) oznacza: poruszać się nieostrożnie
11. W powyższym tekście:
a) znajduje się rym niedokładny
przychodzi – wodzie
b) znajduje się rym niedokładny smole- rosole
c) nie ma rymów niedokładnych
d) rymem dokładnym jest zestawienie
winie – czerninie
12. Przedstawiony tekst:
a) ma charakter humorystyczny
b) jest smutny
c) adresowany jest przede wszystkim do dzieci
d) przeznaczony jest dla miłośników przyrody
13. W wyrazie brudu:
a) jest jedna samogłoska
b) są dwie samogłoski
c) są trzy spółgłoski
d) są dwie sylaby

14. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w
wyrazie:
a) co
b) żeby
c) sobotę
d) cała
15. Wyrazem jednosylabowym jest słowo:
a) myśl
b) soku
c) żeby
d) co
16. Prawidłowo podzielono na sylaby wyraz:
a) z-no-wu
b) so-ku
c) mo-re-li
d) ką-pie-li
17. Wyraz jej:
a) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek
b) jest jednosylabowy
c) ma o połowę mniej samogłosek niż
spółgłosek
d) ma tyle samo liter co głosek
18. Wyraz smole ma tyle samo spółgłosek co
wyraz:
a) wodzie
b) wtorek
c) myśl
d) potem
19. Więcej niż trzy sylaby ma wyraz:
a) czerninie
b) zmartwienie
c) tatarskim
d) poniedziałek
20. Tyle samo głosek co liter jest w wyrazie:
a) bo
b) środę
c) wtorek
d) czwartek
21. W zdaniu Z kąpieli każdy korzysta:
a) nie ma wyrazu jednosylabowego
b) są dwa wyrazy trzysylabowe
c) jest wyraz mający cztery spółgłoski
d) jest wyraz dwusylabowy
22. Do wyrazu czysty pasuje porównanie:
a) jak obrazek
b) dwie krople wody
c) jak łza
d) makiem zasiał
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