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JERZYK - klas V szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 min. 
Witamy Cię. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na karcie 

odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź 

błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. Zapraszamy do konkursu OMNIBUS 

(7.03.2007). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 
 

Julian Tuwim Kotek 

Miauczy kotek: miau! 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta jest miseczka, 

A jeszcze bym chciał. 
 
Wzdycha kotek: o! 

- Co ci, kotku, co? 

- Śniła mi się wielka rzeka, 

Wielka rzeka pełna mleka 

Aż po same dno. 

 

Pisnął kotek: pii... 

- Pij, koteczku, pij! 

Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni. 

 

Pytania za 3 punkty 

1. Tekst powyższy: 

A) jest pisany prozą  B) zawiera rymy  C) nie zawiera rymów  D) nie ma bohatera 
 
2. W utworze Tuwima: 

A) znajduje się pouczenie dla czytelnika  B) wypowiada się tylko jedna postać 

C) można znaleźć zapis rozmowy   D) wszystko dzieje się na jawie 
 
3. Z tekstu powyższego nie dowiemy się: 

A) jak wygląda kotek    B) co śni się kotu 

C) co najbardziej lubi kot przedstawiony w utworze D) czy kot ma dobry apetyt 
 
4. Kot w tekście Tuwima: 

A) jest postacią drugoplanową   B) częściowo zachowuje się jak człowiek 

C) jest przedstawiony bardzo realistycznie  D) ma wyłącznie cechy właściwe zwierzętom 
 
5. Głównym celem osoby mówiącej w tym tekście jest: 

A) ocena kota   B) charakterystyka kota  C) opis kota D) opowiedzenie o wydarzeniu z życia kota 
 
6. Osoba mówiąca w tym utworze (podmiot liryczny): 

A) zwraca się wyłącznie do czytelnika  B) zwraca się do bohatera  

C) nie uczestniczy w wydarzeniu   D) opowiada wyłącznie o tym, co dzieje się z bohaterem 
 
7. W zakończeniu tekstu: 

A) wypowiada się osoba opowiadająca historię B) wypowiada się kot C) kot się budzi  D) prowadzony jest dialog 
 
8. Sen kota można nazwać: 

A) proroczym   B) złowieszczym  C) błogim   D) pouczającym 
 
9. Kotek przedstawiony w utworze Tuwima jest: 

A) bezgranicznie szczęśliwy   B) nieustannie rozczarowany  

C) łakomy                         D) egoistyczny w swoim postępowaniu 
 
10. Utwór o kotku: 

A) dostarcza nam wiedzy o rzeczywistych zwyczajach tego zwierzęcia 

B) ma charakter żartobliwy C) ma wymowę raczej smutną D) obala wiele nieprawdziwych opinii na temat kotów 
 
Pytania za 4 punkty 
11. Tytuł powyższego tekstu: 

A) informuje o wydarzeniu B) jest rzeczownikiem C) jest zdaniem   D) jest czasownikiem 
 
12. W utworze powyższym: 

A) znajduje się wiele wyrazów zdrobniałych B) nie występują czasowniki w czasie teraźniejszym 

C) wszystkie czasowniki są w tym samym czasie D) wszystkie rzeczowniki mają formę zdrobnień 
 
13. W zdaniu Miałem ja miseczkę mleczka: 

A) nie ma podmiotu    B) podmiot jest domyślny  

C) podmiot jest wyrażony za pomocą rzeczownika D) podmiotem nie jest rzeczownik 
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14. Zaimek mu ma formę: 

A) celownika   B) dopełniacza  C) mianownika   D) biernika 
 
15. Wyrazy miau i miał zostały zestawione ze sobą ze względu na: 

A) podobne znaczenie     B) podobieństwo brzmienia  

C) fakt, że są tymi samymi częściami mowy  D) ich dźwiękonaśladowczy charakter 
 
16. Rzeczownikiem nie jest słowo: 

A) ogon    B) ślepie  C) rzeka    D) mleka 
 
17. W zdaniu  śniła mi się wielka rzeka: 

A) występuje jeden przymiotnik    B) pojawiają się dwa rzeczowniki 

C) nie ma podmiotu     D) wszystkie rzeczowniki maja formę dopełnienia 
 
18. W powyższym tekście nie ma: 

A) dwukropka   B) wielokropka  C) znaku zapytania  D) myślnika 
 
19. W utworze Tuwima można znaleźć: 

A) porównanie   B) przenośnię  C) epitet    D) refren 
 
20. Na sylaby nie można podzielić wyrazu: 

A) ogon    B) teraz   C) wielka   D) miał 
 

Wojciech Markert  Wołyń nad Bugiem (22 VII 1018) 

 [w:]  Dzieje polskiego oręża  pod red. Wiesława Jana Wysockiego, Warszawa 2000 
 

Bolesław Chrobry prowadził aktywną politykę nie tylko na zachodzie, ale interesowały go również sprawy Rusi. 

Dążył do uzyskania nad nią zwierzchności, a także zamierzał odzyskać utracone przez ojca Grody Czerwińskie. (...) 

 Latem 1018 r. Bolesław zgromadził armię liczącą ok. 3 tys. wojów, posiłkowaną przez 300 Niemców i 500 

Węgrów, i ruszył z nią na wschód. (...) Dnia 22 lipca koło Wołynia nad Bugiem (obecnego Gródka Nadbużańskiego, 

położonego w pow. hrubieszowskim) Rusini zaszli Chrobremu drogę. Polski książę postanowił zbudować most i po nim 

sforsować rzekę, lecz kiedy już rozpoczynano prace inżynieryjne, doszło do utarczki z Rusinami. Bolesław, 

zorientowawszy się, że przeciwnik jest zmęczony wyczekiwaniem i raczej nie spodziewa się ataku, uderzył. Nagłe 

natarcie, mimo iż nastąpiło przez rzekę, zupełnie rozbiło nieprzyjaciela. 
 
Pytania za 5 punktów 

21. Bolesław Chrobry, o którym mowa w powyższym tekście: 

A) był ojcem Mieszka I     B) był pierwszym królem Polski  

C) sprowadził do Polski Krzyżaków   D) jako pierwszy polski władca przyjął chrzest 
 
22. Bitwa opisana w powyższym tekście rozegrała się: 

A) w X wieku   B) w XI wieku p.n.e. C) w IX wieku p.n.e.  D) w XI wieku 
  
23. Z powyższego tekstu wynika, że motywacją działań władcy polskiego była chęć: 

A) obrony przed najazdem Rusinów   B) podporządkowania sobie Rusi 

C) zdobycia łupów, które pozwoliłyby na aktywne prowadzenie aktywnej polityki na zachodzie 

D) zapewnienia sobie przychylności władców zachodniej Europy 
 
24. Z tekstu powyższego wynika, że siły Bolesława Chrobrego : 

A) liczyły 3 tys. ludzi     B) były większe niż 3 tys. wojów  

C) składały się wyłącznie z wojów polskich   D) w większości składały się z wojów obcego pochodzenia 
 
25. Starcie, o którym mowa w powyższym tekście: 

A) zostało wygrane dzięki szybkiej zmianie wcześniejszych planów B) przebiegało dokładnie według ułożonego wcześniej planu 

C) dowiodło, że Bolesław jest wodzem, który nie potrafi planować działań swojej armii 

D) zostało wygrane dzięki przewadze liczebnej wojsk polskich 
 
26. O sukcesie strony polskiej: 

A) zadecydowały sprawnie wykonane prace inżynieryjne B) przesądziły sprzyjające warunki terenowe 

C) zadecydowało wykorzystanie czynnika zaskoczenia D) przesadziły różnice w uzbrojeniu 
 
27. Prawdą jest, że: 

A) Bolesław Chrobry starannie przygotował się do wyprawy na Ruś B) Rusini woleli unikać otwartego starcia z wojskami polskimi 

C) wojska polskie sforsowały rzekę po wybudowanym specjalnie moście D) Bolesławowi brakowało doświadczenia wojennego 
 
28. Autor powyższego tekstu: 

A) powołuje się na prace innych naukowców  B) rzeczowo relacjonuje fakty 

C) nadaje swojej wypowiedzi charakter emocjonalny D) ocenia wprost bohaterów swojego tekstu 
 
29. Głównym celem powyższego tekstu jest: 

A) przedstawienie przebiegu wydarzenia historycznego B) złożenie hołdu polskim bohaterom 

C) dyskusja z poglądami innych autorów   D) zaprezentowanie własnych odkryć historycznych 
 
30. Ważnym wydarzeniem z okresu panowania Bolesława Chrobrego: 

A) był chrzest Polski     B) było przeniesienie stolicy do Krakowa 

C) był zjazd gnieźnieński     D) było rozbicie dzielnicowe 
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