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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 (25.03.2009). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl  
Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

Ignacy Krasicki Dzieci i żaby 
 
      Koło jeziora 

Z wieczora 

      Chłopcy wkoło biegały 

      I na żaby czuwały: 

      Skoro która wypływała, 

      Kamieniem w łeb dostawała. 

      Jedna z nich, śmielszej natury, 

      Wystawiwszy łeb do góry, 

Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie! 

Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”. 

 Pytania za 3 punkty 

1. O powyższym tekście możemy z pewnością powiedzieć, że jest: 

A) współczesny  B) wierszowany  C) pisany prozą  D) anonimowy 
 
2. Autor powyższego utworu to: 

A) jeden z polskich noblistów   B) książę poetów polskich 

C) pierwszy twórca piszący po polsku  D) autor słów hymnu Polski 
 
3. Tekst Ignacego Krasickiego: 

A) ma charakter moralizatorski   B) jest utworem humorystycznym 

C) przeznaczony wyłącznie dla dzieci  D) przedstawia wyłącznie bohatera zbiorowego 
 
4. Utwór Dzieci i żaby: 

A) podzielony jest na zwrotki   B) podzielony jest na linijki  

C) jest wielowątkowy     D) jest jednozwrotkowy 
 
5. Bohaterami powyższego tekstu: 

A) wyłącznie ludzie B) tylko chłopcy rzucający kamieniami w żaby C) ludzie i zwierzęta D) tylko zwierzęta 
 
6. Pouczenie zawarte w utworze: 

A) znajduje się na początku     B) zawarte jest w tytule  

C) jest na końcu utworu     D) ma charakter domyślny 
 
7. Tekst Ignacego Krasickiego zawiera: 

A) fabułę   B) opisy   C) refren   D) powtórzenia 
 
8. Świat przedstawiony w powyższym tekście: 

A) jest zupełnie odmienny od naszej rzeczywistości  

B) rządzi się dokładnie takimi samymi prawami, jak nasza rzeczywistość 

C) jest rzeczywistością, w której obowiązują nieco inne prawa D) to rzeczywistość dawna 
 
9. Przedstawione w utworze żaby: 

A) uosabiają typowe ludzkie wady    B) mają ludzkie cechy 

C) wyglądają jak ludzie     D) w ogóle nie mają cech żabich 
 
10. W zachowaniu chłopców powinno uderzyć nas: 

A) to, jak jest ono spontaniczne B) jego bezsensowne okrucieństwo    C) to, że jest niezwykle pomysłowe 

D) to, że stało się pretekstem do napisania utworu literackiego 
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Pytania za 4 punkty 

11. Osoba opowiadająca tę historię: 

A) trzyma stronę chłopców     B) jest rozbawiona całym zajściem 

C) relacjonuje zdarzenie     D) jest uczestnikiem wydarzenia 
 
12. W tekście powyższym występuje: 

A) narrator   B) podmiot liryczny  C) autor   D) poeta 
 
13. Pod względem gatunkowym utwór powyższy jest: 

A) baśnią   B) bajką   C) fraszką   D) powieścią 
 
14. Tytuł powyższego utworu: 

A) wskazuje na adresata     B) określa jego temat  

C) wskazuje na bohaterów     D) stanowi jego myśl przewodnią 
 
15. W tekście Ignacego Krasickiego: 

A) można znaleźć monolog     B) nie występuje cytat  

C) brak rymów dokładnych     D) wszystkie wersy mają równą długość 
 
16. Akcja powyższego utworu rozgrywa się z pewnością: 

A) o wschodzie słońca B) w nocy   C) pod koniec dnia  D) w południe 
 
17. W tytule powyższego utworu: 

A) wszystkie wyrazy są rzeczownikami   B) występuje przyimek 

C) pojawił się spójnik      D) nie ma wyrazów nieodmiennych 
 
18. Wyrazy dzieci oraz żaby łączy to, że oba są: 

A) rodzaju nijakiego  B) w tym samym przypadku  C) nieodmienne D) tego samego rodzaju 
 
19. W powyższym utworze nie występuje: 

A) znak wykrzyknienia B) cudzysłów   C) wielokropek  D) dwukropek 
 
20. Rzeczownikiem w bierniku jest wyraz: 

A) igraszką   B) kamieniem   C) jeziora   D) wieczora 
 

Pytania za 5 punktów 

21. Niepoprawną współcześnie formą jest: 

A) dzieci i żaby B) jedna z nich  C) kamienie (...) dostawała  D) chłopcy biegały 
 
22. Użyte w tekście słowo igraszką najlepiej można zastąpić wyrazem: 

A) nieważne   B) zabawą   C) pracą   D) cierpieniem 
 
23. Użyte w utworze forma chłopcy biegały i (…)czuwały świadczy o tym, że: 

A) jest to tekst dawny  B) autor piętnuje swojego bohatera, mówiąc o nim niepoprawnie 

C) w tekście pojawiają się również dziewczęta D) autor jest człowiekiem niewykształconym 
 
24. W zdaniu Skoro która wypływała, kamieniem w łeb dostawała: 

A) podmiotem jest wyraz łeb B) występują dwa orzeczenia C) brak orzeczeń D) nie ma dopełnienia 
 
25. Przytoczone powyżej zdanie jest: 

A) złożone współrzędnie B) pojedyncze  C) złożone podrzędno – nadrzędnie     D) proste rozwinięte 
 
26 Zaimkiem jest wyraz: 

A) która   B) z    C) bo    D) jest 
 
27. Akcent nie przypada na przedostatnią sylabę w wyrazie: 

A) wystawiwszy  B) łeb    C) rzekła   D) natury 
 
28. Tyle samo sylab, co w wyrazie śmielszej, występuje w słowie: 

A) bawicie   B) biegały   C) żaby    D) natury 
 
29. Wyrazy: was, to oraz nam są: 

A) różnymi częściami mowy B) nieodmienne  C) tą samą częścią mowy D) rzeczownikami 
 

30. Czasownikiem w formie trybu rozkazującego jest wyraz: 

A) bawicie   B) jest    C) idzie   D) przestańcie 
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