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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Pamiętaj, że otrzymujesz od
nas 84 punkty – 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!

Wanda Chotomska „Taniec z wężem”
Wszyscy to stwierdzić mogą,
że wąż ma głowę
i ogonnnnnnnnnnnn,
a innych części ciała
natura mu nie dała.
Wąż się zaczyna
od głowy,
potem się zwęża
i zwęża,

a jak się
całkiem
zwęzi
to już
jest
koniec
węża.
I z takim właśnie dziwnym stworzeniem
tańczy ta pani na arenie.

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!

1. Autorkę powyższego tekstu można nazwać:
a) Poetką
b) Reporterką
c) Reżyserką
d) Pisarką
2. Przedstawiony utwór jest:
a) Wierszem
b) Testem literatury pięknej
c) Tekstem poetyckim
d) Tekstem zawierającym rymy
3. Bohaterem tego utworu jest:
a) także zwierzę
b) wyłącznie zwierzę
c) człowiek i zwierzę
d) wyłącznie człowiek

4. Z powyższego tekstu można wywnioskować,
że:
a) Jego akcja dzieje się w cyrku
b) Wąż najpiękniej wygląda w środowisku
naturalnym
c) Węże można spotkać wyłącznie
w środowisku naturalnym
d) Węże lubią się bawić
5. Autorka zwraca uwagę, pisząc o wężu, że:
a) Jest on niebezpieczny
b) Jest on dziwnym stworzeniem
c) Jest stworzeniem powszechnie znanym
d) W pewnych sytuacjach nie należy się
węży bać

6. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować,
że wąż:
a) Nie ma rąk ani nóg
b) Wygląda tak, jakby był tylko długim ogonem
c) Jest małym stworzeniem
d) Może występować przed publicznością
7. Słowo ogonnnnnnnnnnnnma:
a) Zabawną pisownię
b) Ukazać długość węża
c) Naśladować głos węża
d) Ukazać zwinność węża
8. Osoba opowiadająca o wężu:
a) Z pewnością nie lubi węży
b) Na pewno nigdy nie widziała węża
c) Wypowiada się „z przymrużeniem oka”
d) Jest oburzona losem zwierząt
9. Tekst o wężu ma:
a) opowiedzieć czytelnikowi o życiu tych
zwierząt
b) rozbawić czytelnika
c) przestraszyć czytelnika
d) zmusić czytelnika do przemyśleń
10. Nie jest prawdą to, że:
a) wąż ma dużą głowę
b) najszerszy wąż jest przy samej głowie
c) „koniec węża” łatwo poznać
d) węża nie da się oswoić
11. Zakończenie tekstu Wandy Chotomskiej:
a) świadczy o tym, że osoba mówiąca jest
widzem uczestniczącym w przedstawieniu
b) informuje nas o tym, co dzieje się teraz
c) mówi o przeszłości
d) zawiera jedyną prawdziwą informacją
o wężu
12. W wyrazie wąż:
a) występują dwie spółgłoski
b) jest tyle samo głosek co liter
c) jest jedna samogłoska
d) mamy tylko jedną sylabę
13. Więcej samogłosek niż w wyrazie już jest
w słowie:
a) jest
b) ta
c) na
d) dała

14. W wyrazie głowę:
a) są dwie sylaby
b) są dwie samogłoski
c) jest więcej niż dwie spółgłoski
d) są trzy samogłoski
15. Wyrazem jednosylabowym jest słowo:
a) to
b) jak
c) jest
d) od
16. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie:
a) mogą
b) innych
c) części
d) potem
17. Wyrazem trzysylabowym jest słowo:
a) natura
b) głowy
c) stworzeniem
d) całkiem
18. Dobrze podzielony na sylaby jest wyraz:
a) z-wę-ża
b) are-nie
c) gł-owy
d) m-u
19. Wyraz zaczyna ma:
a) trzy samogłoski
b) tyle samo spółgłosek, co samogłosek
c) tyle samo sylab, co wyraz taniec
d) tyle samo samogłosek, co wyraz wężem
20. W wyrazie natura:
a) jest tyle samo spółgłosek, co samogłosek
b) jest więcej samogłosek niż sylab
c) jest tyle samo samogłosek, co w wyrazie
takim
d) jest tyle samo sylab, co w wyrazie dziwnym
21. Wyraz taniec:
a) Ma trzy spółgłoski
b) Składa się z dwóch sylab
c) Jest jednosylabowy
d) Ma tyle samo sylab co wyraz wężem
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