Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany.
Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie
odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań.
Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania.
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Atrament
Jan Brzechwa
Pewien strażak dla ochłody
Miał się kąpać w tym momencie,
Zdjął ubranie, wszedł do wody,
Lecz się znalazł w atramencie.

Nikt opisać nie potrafi,
Jaki w szkole powstał zamęt,
Gdy na lekcji geografii
Nagle rozlał się atrament.
Porozlewał się po mapie,
Co leżała na katedrze,
Tutaj cieknie, tam znów kapie,
Wnet do różnych miast się wedrze.

Strażakowi zrzedła mina:
"Cóż to znowu za pomysły!"
I czarniejszy od Murzyna
Wyszedł strażak z nurtów Wisły.

W Kocku, Płocku, Radzyminie
Czarne kleksy się rozprysły
I atrament dalej płynie,
I już wlewa się do Wisły.
Pytania za 3 punkty
1. Przedstawiony tekst:
A) jest wierszem
C) jest pisany prozą

Długo martwił się i smucił:
"W straży tak się nie pokażę..."
Więc do straży nie powrócił,
Tylko został kominiarzem.

B) opowiada o wydarzeniach prawdziwych
D) nie należy do poezji

2. W naszym tekście mamy:
A) tomy
B) rozdziały

C) rymy

D) refren

3. Z tekstu dowiadujemy się, że cały ciąg wydarzeń rozpoczął się:
A) w Kocku
B) w Pucku
C) w Radzyminie

D) w szkole

4. Zaprezentowany utwór ma charakter:
A) tajemniczy
B) żartobliwy

C) zagadkowy

D) poważny

5. Przedstawiony ciąg wydarzeń nazwany zamętem można określić jako:
A) porządek
B) zamieszanie
C) hałas

D) wypadek

6. Miejscem akcji:
A) jest wyłącznie klasa

D) nie jest tylko szkoła

B) są tylko miasta

C) są brzegi rzek

7. Atrament, który porozlewał się po mapie:
A) jedynie pobrudził mapę B) nie wyrządził wielkich szkód

C) był niebieski

D) naprawdę wpłynął do Wisły

8. Strażak:
A) nie spodziewał się, że w rzece może płynąć atrament
C) był rozbawiony całą sytuacją

B) nie bał się niczego
D) chciał pochwalić się kolegom

9. Słowa Cóż to znowu za pomysły! świadczą o:
A) pogodzeniu się z losem B) wzburzeniu

C) niepewności

D) nieśmiałości

10. Określenie zrzedła mina oznacza, że strażak był:
A) zakłopotany
B) wściekły

C) obojętny

D) gotowy do działania

Pytania za 4 punkty
11. O wydarzeniach opowiada:
A) strażak
B) uczeń

C) nauczyciel

D) osoba, która nie uczestniczy w nich

12. W swojej wypowiedzi mówiący przede wszystkim:
A) prezentuje własne przemyślenia
B) przedstawia nam fakty
C) wyraża swoje emocje
D) zwraca się bezpośrednio do czytelnika

13. Wypowiedzi strażaka:
A) są skierowane do autora
C) są przedstawione niedokładnie

B) adresowane są do czytelnika
D) są dokładnym zapisem jego słów

14. Z naszego tekstu nie dowiemy się dlaczego:
A) rozlał się atrament B) strażak się pobrudził

C) strażak wszedł do rzeki

15. Zakończenie utworu:
A) jest pouczeniem dla czytelnika
C) nie informuje o zmianach w życiu bohatera

B) informuje o zmianach w życiu strażaka
D) jest skierowane do czytelnika

16. W wyrazie atrament:
A) są cztery samogłoski

B) jest tyle sylab co spółgłosek

17. W wyrazach szkole i zamęt:
A) jest równa ilość liter i głosek
C) jest nierówna ilość spółgłosek

D) strażak został kominiarzem

C) są trzy sylaby

D) są dwie sylaby

B) jest równa ilość spółgłosek
D) jest tyle samo liter co głosek

18. Więcej sylab niż w wyrazie mapie jest w słowie:
A) pewien
B) strażak
C) Wisła
19. W wyrazach lecz i do:
A) jest równa ilość samogłosek
C) nie ma głosek zapisywanych za pomocą dwóch liter
20. Trzy spółgłoski znajdują się w wyrazie:
A) smucił
B) został

D) ubranie

B) (w każdym) jest parzysta ilość spółgłosek
D) (w obu) jest równa ilość liter i głosek

C) długo

D) straży

Pytania za 5 punktów
21. Równa ilość spółgłosek i samogłosek znajduje się w wyrazie:
A) płynie
B) mina
C) już
22. W wyrazie porozlewał :
A) są trzy sylaby
C) samogłosek jest dwa razy mniej niż spółgłosek

D) zdjął

B) spółgłosek jest tyle co sylab
D) spółgłosek jest o dwie więcej niż samogłosek

23. Tyle samo sylab co w słowie strażakowi jest w wyrazie:
A) momencie
B) kominiarzem
C) pomysły
24. Wyrazy co i tam:
A) są jednosylabowe B) mają równą ilość spółgłosek
samogłosek

D) wszedł

C) są dwusylabowe

D) mają nierówną ilość

25. W wyrazie smucił:
A) są trzy samogłoski
C) nie ma czterech spółgłosek

B) jest jedna sylaba
D) spółgłosek jest dwa razy więcej niż samogłosek

26. Prawdą jest że wyraz czarniejszy:
A) ma mniej liter niż głosek
C) jest trzysylabowy

B) ma równą ilość spółgłosek i samogłosek
D) jest czterosylabowy

27. Fałszem jest twierdzenie, że:
A) strażak jest bohaterem tego tekstu
C) kleks to plama atramentu

B) Wisła płynie przez Płock
D) w wyrazach tylko i został jest równa ilość spółgłosek

28. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie:
A) zrzedła
B) strażak

C) nurtów

D) znalazł

29. Podkreślone wyrazy w wypowiedzeniu W Kocku, Płocku, Radzyminie zostały napisane wielką literą, gdyż:
A) są nazwami rzek B) to wyjątki C) robimy tak ze względów grzecznościowych
D) są nazwami miast
30. Tyle samo sylab co w słowie zdjął znajduje się w wyrazie:
A) tutaj
B) na
C) jaki

D) kapie

