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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 (28.03.2012). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl  
Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

C.S. LEWIS Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa (fragment) 

Dom Profesora – o którym nawet on sam tak mało wiedział – był tak stary i tak słynny, że z całej Anglii 

przyjeżdżali tu różni ludzie, aby poprosić o zgodę na jego zwiedzenie. Był to jeden z tych starych domów, które 

wymieniane są w przewodnikach, a nawet w książkach historycznych; nie było w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, 

co o nim opowiadano. Niektóre z tych historii były jeszcze bardziej niesamowite niż ta, którą wam właśnie opowiadam. A 

kiedy przybywały grupy turystów i prosiły o pozwolenie zwiedzenia domu, Profesor zawsze się zgadzał, a pani 

Macready, jego gospodyni, oprowadzała ich po domu, opowiadając o obrazach, o zbroi, o rzadkich okazach książek w 

bibliotece. Pani Macready nie bardzo lubiła dzieci, a już szczególnie nie znosiła, by jej przeszkadzano, kiedy opowiadała 

zwiedzającym wszystko, co wiedziała o starym domu. Już pierwszego ranka po przyjeździe dzieci (po udzieleniu wielu 

innych instrukcji) zapowiedziała im: „ I proszę bardzo, abyście pamiętali, że gdy oprowadzam jakąś grupę po domu, to 

was tam nie ma, zrozumiano?” 
  
Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst jest: 

A) sprawozdaniem      B) fragmentem utworu literackiego 

C) dziełem literatury popularnonaukowej   D) recenzją 
 

2. Pojęciem, którego nie można odnieść do powyższego fragmentu, jest termin: 

A) proza   B) fabuła   C) bohater   D) refren 
 

3. Forma powyższego tekstu wskazuje, że pochodzi on z: 

A) powieści   B) wiersza   C) dramatu   D) przewodnika 
 

4. W powyższym tekście historię opowiada: 

A) autor   B) poeta   C) narrator   D) podmiot liryczny 
 

5. Osoba opowiadająca: 

A) uczestniczy w wydarzeniach     B) zwraca się do czytelnika bezpośrednio 

C) jest widziana przez bohaterów    D) nie dostrzega czytelnika 
 

6. Opowiadający o świecie przedstawionym wie: 

A) więcej od czytelnika      B) mniej od czytelnika 

C) tyle samo co czytelnik     D) tyle samo, ile wiedzą wszyscy inni bohaterowie 
 

7. Z powyższego fragmentu wynika, że opowiadający: 

A) cytuje myśli i uczucia bohaterów    B) zna przeszłość 

C) zna przyszłość      D) zna skutki wydarzeń, o których opowiada 
 

8. Celem powyższego fragmentu jest przede wszystkim: 

A) przedstawienie miejsca akcji utworu    B) przedstawienie i charakterystyka głównych bohaterów 

C) zawiązanie akcji      D) rozwiązanie akcji 
 

9. Charakter powyższego fragmentu wskazuje, że: 

A) może on pochodzić z zakończenia    B) stanowi punkt kulminacyjny utworu 

C) jest jednym z fragmentów początkowej części utworu D) to kluczowy moment utworu 
 

10. Użyty w tekście cudzysłów: 

A) zmienia sens wypowiedzi bohatera    B) wyodrębnia wypowiedź bohatera 

C) wskazuje na wypowiedź opowiadającego o wydarzeniach D) zaznacza fragmenty humorystyczne 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Opowiadający zaznacza w swojej wypowiedzi, że: 

A) historia, którą przedstawia, jest bardziej niesamowita od innych 

B) nie zna innych historii niż ta, którą przedstawia   C) przywoła również inne opowieści 

D) są opowieści jeszcze bardziej niesamowite od tej, którą przedstawia 
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12. Z powyższego tekstu wynika, że dom Profesora był atrakcyjny dla turystów przede wszystkim z powodu jego: 

A) położenia   B) architektury   C) historii   D) mieszkańców 
 

13. Mówiąc o pani Macready opowiadający: 

A) przedstawia ją jako bohatera negatywnego   B) ośmiesza ją 

C) wyraża swój stosunek emocjonalny do bohaterki  D) przede wszystkim stwierdza fakty 
 

14. Rzeczy znajdujące się w domu Profesora są: 

A) przede wszystkim praktyczne B) rupieciami  C) wartościowe   D) gratami 
 

15. Stosunek pani Macready do dzieci można nazwać: 

A) serdecznym   B) chłodnym   C) obojętnym   D) poufałym 
 

16. Związek wyrazów dom profesora tworzą: 

A) rzeczowniki w tym samym przypadku   B) różne części mowy 

C) rzeczownik z przymiotnikiem    D) rzeczowniki w różnych przypadkach 
 

17. Wyraz Profesor pisany jest w powyższym fragmencie wielką literą, przede wszystkim dlatego, że: 

A) jest to wyjątek      B) tak nakazują względy grzecznościowe 

C) jest to nazwa bohatera     D) rzeczowniki pisze się wielką literą 
 

18. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu można znaleźć: 

A) wtrącenie   B) wielokropek   C) nawias   D) cudzysłów 
 

19. Wyraz mało: 

A) nie podlega stopniowaniu     B) jest przymiotnikiem 

C) ma przeciwstawne znaczenie do wyrazu dużo  D) nie odmienia się przez przypadki 
 

20. Rzadki okaz książki to inaczej: 

A) biały kruk   B) srebrny lis   C) rudy rydz   D) siwy włos 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Wyrazy stary i rzadkich są: 

A) rzeczownikami  B) przymiotnikami  C) przysłówkami  D) zaimkami 
 

22. Tyle samo samogłosek co spółgłosek jest w wyrazie: 

A) ich    B) gdy    C) grupę   D) i 
 

23. Na przedostatnią sylabę akcent nie pada w wyrazie: 

A) starym   B) lubiła   C) nim    D) pierwszego 
 

24. Podkreślony wyraz w sformułowaniu po przyjeździe dzieci: 

A) jest rzeczownikiem      B) nie odmienia się przez przypadki 

C) to czasownik      D) odmienia się przez osoby 
 

25. W powyższym tekście: 

A) występują wyłącznie czasowniki w formie czasu przeszłego  

B) można znaleźć czasownik w formie czasu teraźniejszego 

C) nie na czasowników w formie czasu teraźniejszego 

D) nie występują czasowniki w formie czasu przeszłego 
 

26. W wypowiedzeniu Was tam nie ma: 

A) brak podmiotu      B) występuje podmiot domyślny  

C) podmiot nie ma formy mianownika    D) podmiotem jest rzeczownik 
 

27. Wyraz zrozumiano: 

A) nie jest czasownikiem     B) jest czasownikiem w formie nieosobowej 

C) jest czasownikiem w formie bezokolicznika   D) jest czasownikiem w formie osobowej 
 

28. Podkreślony wyraz w sformułowaniu szczególnie nie znosiła należy rozumieć jako: 

A) w pewnych okolicznościach  B) niekiedy  C) czasami   D) najbardziej 
 

29. Cztery sylaby znajdują się w wyrazie: 

A) historycznych  B) turystów   C) zapowiedziała  D) przyjeździe 
 

30. Rzeczownikiem w innym przypadku niż mianownik jest wyraz: 

A) pozwolenie   B) udzieleniu   C) zwiedzanie   D) grupy 
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