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JASKÓŁKA - klas VI szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 minut 
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 (5.03.2008). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl  
Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Idzie Grześ, Julian Tuwim 
Idzie Grześ  

Przez wieś, 

Worek piasku niesie, 

A przez dziurkę 

Piasek ciurkiem 

Sypie się za Grzesiem 

 

„Piasku mniej- 

Nosić lżej!” 

Cieszy się głuptasek. 

Do dom wrócił, 

Worek zrzucił, 

Ale gdzie ten piasek? 

Wraca Grześ 

Przez wieś, 

Zbiera piasku ziarnka. 

Pomaluśku, 

Powoluśku, 

Zbiera się miarka. 
 
Idzie Grześ 

Przez wieś, 

Worek piasku niesie, 

A przez dziurkę  

Piasek ciurkiem  

Sypie się za Grzesiem..... 

I tak dalej...... i tak dalej...  

Pytania za 3 punkty 

1. Autora powyższego utworu możemy nazwać: 

A) reporterem   B) poetą    C) prozaikiem   D) dramaturgiem 
 
2. Tekst powyższy: 

A) nie ma wyodrębnionego adresata  B) zawiera refren  C) nie jest rymowany   D) to rozbudowany opis 
 
3. Utwór Tuwima jest podzielony na: 

A) rozdziały   B) sceny    C) akty    D) zwrotki 
 
4. Osoba mówiąca w powyższym tekście: 

A) nie dostrzega odbiorcy      B) zwraca się do czytelnika  

C) wie tyle samo ile czytelnik     D) wie mniej od czytelnika 
 
5. Bohaterem powyższego tekstu jest: 

A) wieś   B) Grześ    C) autor    D) zbiorowość  
 
6. W omawianym utworze: 

A) wypowiada się wyłącznie jedna osoba   B) „ja” liryczne prowadzi dialog z bohaterem  

C) zostają zacytowane słowa bohatera    D) nie przytacza się słów bohatera  
 
7. W powyższym utworze nie ma informacji o: 

A) czasie, w którym rozgrywa się wydarzenie   B) miejscu, w którym rozgrywa się akcja  

C) przyczynie opróżnienia się worka    D) tym, co będzie dalej  
 
8. Osoba mówiąca w tym tekście: 

A) powstrzymuje się od wszelkich ocen   B) dokonuje ocen bohatera  

C) poszukuje w całej tej historii prawd ogólnych  D) nie zna dalszego ciągu wydarzeń 
 
9. Przedstawione w tekście wydarzenie: 

A) powtarza się „w kółko”      B) kończy się definitywnie  

C) rozpoczyna się w momencie zakończenia utworu   D) nie może być brane pod uwagę w ocenie bohatera 
 
10. Tekst powyższy ma charakter: 

A) humorystyczny  B) moralizatorski  C) baśniowy    D) utworu „ku czci”  
 
Pytania za 4 punkty 

 11. Zakończenie utworu:  

A) zamyka cały ciąg wydarzeń     B) zapowiada dalszy ciąg wydarzeń  

C) nie wynika z przebiegu akcji    D) jest happy endem 

6 
Ł O W C Y  T A L E N T Ó W  –  J E R S Z  

ul. Białowieska 50/26,  54-235 Wrocław 

tel./fax 071-310-48-17 

tel.kom. 0505-138-588, 0501-101-866 

http://www.mat.edu.pl,  e-mail: info@mat.edu.pl 

http://www.mat.edu.pl/
http://www.mat.edu.pl/


12. Przedstawione w utworze wydarzenie: 

A) niczego nie nauczyło Grzesia   B) zmienia świadomość Grzesia   

C) bawi Grzesia     D) z pewnością będzie cennym doświadczeniem dla bohatera   
 
13. Grzesia możemy nazwać człowiekiem: 

A) pracowitym   B) bystrym   C) sprytnym   D) niezbyt rozgarniętym 

 

14. Nasza ocena Grzesia ma źródło przede wszystkim w: 

A) rozbudowanej charakterystyce bohatera    B) przypisach  

C) informacjach spoza tekstu     D) obserwacji jego zachowania    
 
15. O wydarzeniach opowiada nam: 

A) sam bohater        B) ktoś kto jest ich obserwatorem  

C) osoba, która nie wie wszystkiego o świecie przedstawionym  D) ktoś bezpośrednio biorący udział w akcji 
 
16. W tekście powyższym nie ma: 

A) znaku zapytania   B) wielokropka  C) myślnika   D) znaku wykrzyknienia 
 
17. W tekście powyższym: 

A) można wyodrębnić wiele wątków równorzędnych  B) akcja nie jest chronologiczna 

C) jest jeden wątek      D) akcja zostaje zawieszona w momencie szczytowego napięcia 
 
18. Celem, jaki stawia sobie autor w tekście, jest: 

A) wymuszenie na czytelniku zmian postępowania   B) rozbawienie czytelnika  

C) przerażenie czytelnika      D) piętnowanie ludzkich wad 
 
19. Osoba relacjonująca wydarzenie: 

A) zachowuje dystans do bohatera     B) utożsamia się z bohaterem 

C) zdecydowanie potępia bohatera     D) poucza bohatera 
 
20. W utworze Tuwima nie zostało podane: 

A) dlaczego piasek się wysypuje     B) ile piasku przyniósł Grześ  

C) po co Grzesiowi piasek      D) jak szybko wysypuje się piasek 
 
Pytania za 5 punktów 

21. W tekście powyższym: 

A) występują wyrazy zdrobniałe    B) nie ma zdrobnień   

C) wszystkie czasowniki mają formę czasu przeszłego  D) wszystkie czasowniki mają formę czasu teraźniejszego 
 
22. Wyraz lżej jest: 

A) przymiotnikiem w stopniu najwyższym    B) przysłówkiem w stopniu równym  

C) przysłówkiem       D) przymiotnikiem 
 
23. W zdaniu Idzie Grześ przez wieś: 

A) podmiotem jest Grześ   B) nie ma  podmiotu   C) podmiotem jest wieś   D) występuje podmiot domyślny 
 
24. Forma do dom wrócił: 

A) jest wynikiem stylizacji na tekst dawny    B) ma charakter gwarowy  

C) jest właściwa dla stylu literackiego     D) jest nacechowana emocjonalnie 
 
25. Słowa pomaluśku, powoluśku: 

A) są wyrazami o przeciwnym znaczeniu    B) mają różne znaczenia  

C) mają to samo znaczenie      D) są innymi częściami mowy 

 

26. Podkreślony wyraz w zdaniu Piasek ciurkiem sypie się oznacza: 

A) szybko   B) strużką    C) obficie    D) niepostrzeżenie 

 

27. Tyle samo głosek co liter jest w wyrazie: 

A) tak    B) Grześ    C) cieszy    D) idzie 

 

28. Najmniej sylab jest w wyrazie: 

A) worek   B) dziurkę    C) wieś    D) cieszy 
 
29. Przyimkiem jest wyraz: 

A) a    B) i      C) ten     D) przez 
 
30. Wyrazem nieodmiennym jest: 

A) sypie się   B) cieszy się    C) ziarnka    D) wieś 
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