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.
Arbuz
Jan Brzechwa
"Pani skąd jest?"
W owocarni arbuz leży
I złośliwie pestki szczerzy;
"Jestem Włoszka..."
Tu przygani, tam zaczepi.
"Chociaż Włoszka, ale gorzka!"
"Już byś przestał gadać lepiej,
Gwałt się podniósł na wystawie:
Zamknij buzię,
"To zuchwalstwo! To bezprawie!
Arbuzie!"
Zamknij buzię,
Ale arbuz jest uparty,
Arbuzie!"
Dalej sobie stroi żarty
I tak rzecze do moreli:
Lecz on za nic ma owoce,
"Jeszcześmy się nie widzieli,
Szczerzy pestki i chichoce.
Pani skąd jest?"
Melon dość już miał arbuza,
"Jestem Serbka..."
Krzyknął: "Głupiś! Szukasz guza!
"Chociaż Serbka, ale cierpka!"
Będziesz miał za swoje sprawki!"
Runął wprost na niego z szafki,
Wszystkich drażnią jego drwiny,
Potem stoczył go za ladę
A on mówi do cytryny:
I tam zrobił marmoladę.

3 SP

Pytania za 3 punkty
1. Przedstawiony tekst:
A) jest utworem poetyckim
C) adresowany jest wyłącznie do ludzi interesujących się przyrodą

B) napisano prozą
D) adresowany jest wyłącznie do osób dorosłych

2. W naszym tekście mamy:
A) prawdę historyczną

C) zwroty do czytelnika

D) rymy

3. Prezentowany utwór podzielony jest na:
A) rozdziały
B) zwrotki

C) tomy

D) akty

4. Autora tego tekstu można nazwać:
A) reporterem
B) dramatopisarzem

C) poetą

D) dziennikarzem

B) rozbudowane opisy przyrody

5. Owoce przedstawione w utworze:
A) nie biorą udziału w akcji
C) są jego bohaterami

B) opowiadają o wydarzeniach
D) (wszystkie) są jego bohaterami pozytywnymi

6. Różnicą pomiędzy światem utworu a naszym jest to, że:
A) owoce wyglądają jak ludzie
B) owoce mówią
C) ludzie wyglądają jak owoce
D) w świecie utworu występują zjawiska magiczne
7. Arbuz jest:
A) budzący współczucie

B) zabawny

C) duszą towarzystwa

D) niemiły w zachowaniu wobec innych

8. Wypowiedzenie złośliwie pestki szczerzy:
A) ocenia wszystkie owoce
B) nie zawiera oceny C) zawiera ocenę zachowania arbuza D) jest oceną pozytywną
9. Mimo nalegań arbuz:
A) budzi sympatię
C) postanawia się zmienić

B) pomaga innym zobaczyć własne błędy
D) nie przestaje drwić z innych

10. Zarówno cytryna jak i morela:
A) są przewrażliwione
B) nie mają poczucia humoru
Pytania za 4 punkty
11. Z przedstawionego tekstu wynika, że:
A) należy jeść tylko rodzime owoce
C) cytryna jest owocem rodzimym

C) mogły poczuć się urażone D) są niesympatyczne

B) arbuzy są niezdrowe
D) niektóre owoce pochodzą z innych krajów

12. Ze zdania Wszystkich drażnią jego drwiny wynika, że:
A) niektórzy są obrażalscy
B) są tacy, którzy nie potrafią śmiać się z siebie
C) zachowanie arbuza budzi powszechną niechęć
D) niektóre dowcipy arbuza były nietrafione
13. Stwierdzenie, że arbuz za nic ma owoce oznacza, że:
A) arbuz szanuje wszystkie owoce
B) lekceważy je i nie liczy się z ich opinią
C) arbuz szanuje tylko niektóre owoce
D) sympatia ze strony wszystkich niewiele znaczy
14. Los, który spotkał arbuza:
A) wynikał z jego postępowania
C) woła o pomstę do nieba

B) był niesprawiedliwy
D) świadczy źle o innych owocach

15. Z powyższego tekstu można wysnuć wniosek, że:
A) mamy prawo wyrażać każdą opinię o innych
B) prawda w oczy kole
C) lepsza szczerość niż kłamstwo
D) inni też mają uczucia i należy je szanować
16. W wyrazie arbuz:
A) jest jedna sylaba B) są dwie spółgłoski C) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek

D) są dwie samogłoski

17. Tyle samo sylab co w wyrazie złośliwie jest w słowie:
A) pestki
B) szczerzy

C) przygani

D) melon

18. Mniej sylab niż w wyrazie zaczepi jest w słowie:
A) wystawie
B) zamknij

C) owoce

D) bezprawie

19. Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie:
A) ale
B) nic

C) na

D) tak

20. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie przestał jest w słowie:
A) pestki
B) arbuz
C) jeszcześmy
Pytania za 5 punktów
21. W wyrazie leży:
A) więcej jest samogłosek niż spółgłosek
C) jest więcej liter niż głosek

D) zaczepi

B) jest tyle samo samogłosek co spółgłosek
D) jest mniej liter niż głosek

22. Jedną sylabę mamy w wyrazie:
A) mówi
B) pani

C) buzię

D) jest

23. Prawdą jest, że w wyrazie uparty:
A) są trzy spółgłoski B) nie ma trzech samogłosek C) jest różna ilość spółgłosek i samogłosek
24. Fałszywe jest stwierdzenie, że:
A) wyraz tam jest jednosylabowy
C) w wyrazie zamknij są trzy sylaby

B) w wyrazach pani i skąd jest tyle samo samogłosek
D) wyraz jego jest dwusylabowy

25. Wyrazy lecz i on:
A) mają tyle samo samogłosek
C) (oba) zawierają głoskę zapiywaną za pomocą dwóch liter
26. Wyraz wprost:
A) ma dwie sylaby

B) ma cztery spółgłoski

B) mają tyle samo liter
D) mają tyle samo spółgłosek

C) zawiera jedną samogłoskę

27. Wyraz Serbka został napisany wielką literą gdyż:
A) jest nazwą narodowości B) to nazwa owocu
C) jest imieniem
28. Wyrazy uparty i żarty:
A) mają równą ilość sylab
C) mają równą ilość spółgłosek

D) ma mniej liter niż głosek

D) to tzw. forma grzecznościowa

B) mają równą ilość samogłosek
D) mają po trzy samogłoski

29. Podkreślone słowo w zdaniu I tak rzecze do moreli można zastąpić wyrazem:
A) szepcze
B) mówi
C) krzyczy
30. W wyrazie drwiny:
A) jest głoska zapisywana za pomocą dwóch liter
C) jest tyle samo sylab co w wyrazie lepiej

D) są dwie sylaby

B) jest więcej liter niż głosek
D) są trzy sylaby

D) rozkazuje

