
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. 

Kornel Makuszyński Szaleństwa Panny Ewy fragment 

 – Czy pan się na mnie gniewa? 

 Zacząłem się zastanawiać, czy się gniewam. 

 – Bo jeśli się pan gniewa, to ja sobie pójdę. Ale przedtem się rozpłaczę! A skoro ja beknę, to się tu zleci cały dom.  

 – Niech pani nie płacze! Wcale się nie gniewam... Trochę mnie ten pies wyprowadził z równowagi, ale już przeszło...  

Otóż to! Nie mogła uśmiechem, pokonała mnie groźbą łez, a ludzkości wiadomo przecie, co w tym zakresie potrafi 

szesnastoletnia dama, która ma zadarty nos (i psa). Tego tylko jeszcze potrzeba, aby ten kundel pomógł jej w koncercie. 

Poddałem się – o boleści! – i pragnąc zachować pozory, rzekłem niby niefrasobliwie: 

 – Jak się ta psina nazywa? Rolly? Czemu tak z angielska?  

Panienka wyżłobiła od razu dwa dołeczki, błysnęła oczami złociście i powiada: 

 – Ten ogoniasty nazywa się Rolly tylko na wizycie! Na co dzień zwie się Rolmops. Czy pan wie, co to takiego? Jest to śledź 

zwinięty w kłębek, nadziany cebulą i przekłuty patyczkiem, aby się nie rozwinął. Ogoniasty, gdy śpi, bardzo jest podobny do 

rolmopsa. Niech pan spojrzy! 

Ogoniasty zwinął się w kłębek i zapadł w sen, czasem tylko, usłyszawszy swoje fałszywe imię, łypnął świńskim okiem. 

Wyznanie to obudziło na nowo moją zasypiającą czujność. Nie podobało mi się to niewinne na pozór szalbierstwo z imieniem 

kosmatego indywiduum. Wprawdzie panienki mają przedziwny zwyczaj przekręcania własnych imion, wskutek czego 

Petronela w metryce zowie się na użytek domowy Kizia, a Magdalena – Dolly, jednakże niepojęty ten proceder nie był nigdy 

dotąd zażywany wobec psiego pokolenia. Uczciwemu psu wystarczało jedno niewzruszone psie imię. 

 Pytania za 3 punkty 

1. Przedstawiony fragment pochodzi z: 

A) dramatu    B) poematu    C) recenzji    D) powieści 

 

2. Przedstawiona scena ma formę: 

A) monologu   B) dialogu    C) opisu    D) wspomnienia  

 

3. W załączonym tekście mamy: 

A) narratora      B) podmiot liryczny    

C) bohaterów (wyłącznie ludzie)   D)  zwierzęcego bohatera mającego ludzkie cechy charakteru 

 

4. Osoba opowiadająca: 

A) jest niewidoczna dla bohaterów   B)  zna myśli bohaterów   

C) ukrywa własne sądy i opinie    D) bierze udział w wydarzeniach 

 

5. Z powyższego fragmentu można wywnioskować, że: 

A) bohaterowie rozstaną się w gniewie     B) spotkanie bohaterów zaczęło się od drobnego spięcia   

C) bohaterowie od początku poczuli do siebie sympatię  D) bohaterowie mają psy    
 

6. Bohaterów powyższej scenki: 

A) łączy wiek   B) łączy pokrewieństwo  C) znali się wcześniej   D) nie łączyła raczej dłuższa znajomość 
 

7. Na początku scenki bohater jest „wyprowadzony z równowagi” czyli: 

A) rozbawiony    B) zdekoncentrowany    C) śpiący    D) podenerwowany 
 

8. Bohater wrócił do równowagi ponieważ: 

A)  zawstydził się swoim zachowaniem  B) wystraszył się, że panienka zacznie płakać   

C) lubi panować nad sobą     D) ma pogodne usposobienie   
 

9. Z  tekstu możemy dowiedzieć się: 

A) jaki przypuszczalnie  jest stosunek psów do imion  B) jak bohaterka ma na imię   

C) jaki jest cel wizyty      D) kim jest bohaterka   
 

10. Charakterystyczną cechą wyglądu bohaterki jest: 

A) świńskie oko  B) fałszywe imię    C) zadarty nos   D) długi warkocz   
 

 Pytania za 4 punkty 

11. Pytanie o imię psa: 

A) rozzłościło bohaterkę  B) sprawiło bohaterce przyjemność   C) rozbawiło bohaterkę   D) przeszło bez echa   

6 SP 



12.  „Wizytowe” imię psa: 

A) odnosi się do imienia bohaterki  B) ma być zabawne   C) musi brzmieć pospolicie  D) ma dodać mu powagi 

 

13. Prawdziwe imię psa wzięło się: 

A) od nazwy rasy   B) z jego podobieństwa do zwiniętego śledzia   C) z przypadku    D) z tradycji rodzinnej   

 

14. Opowiadający swoją opinię na temat  zmiany psu imienia: 

A) skutecznie ukrywa     B) wypowiada w formie aluzyjnej   

C) wyraża w sposób nieuprzejmy  D)  wyraża bezpośrednio 

 

15. Opowiadający wie, że panienki często: 

A) zmieniają sobie imiona    B) są przywiązane do tradycyjnych imion   

C) nie lubią, gdy przekręca się ich imiona   D) lubią nie zwracać na siebie uwagi 

 

16. W wypowiedzeniu Zacząłem się zastanawiać, czy się gniewam: 

A) mamy dwa podmioty B) występuje podmiot domyślny  C) mamy podmiot logiczny  D) nie ma podmiotu   

 

17. Zdanie podrzędne w wypowiedzeniu z poprzedniego pytania jest zdaniem: 

A) przydawkowym  B) dopełnieniowym   C) okolicznikowym  D) współrzędnie złożonym  

 

18. W wyrazie gniewam:   

A) jest więcej głosek niż liter    B) jest więcej liter niż głosek    

C) jest tyle samo głosek co liter    D) jest ta sama ilość spółgłosek co samogłosek  

 

19. Czasownik zastanawiać się ma formę: 

A) 1. os. l.poj.    B)   osobową  C) bezokolicznika   D) 2. os. l. mn.   
 

20. Wyraz czy jest: 

A) partykułą   B) przyimkiem    C) zaimkiem     D) przysłówkiem   
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu Trochę mnie ten pies wyprowadził z równowagi : 

A) zawiera epitet  B) należy rozumieć dosłownie   C) zawiera rzeczownik w celowniku  D) ma charakter przenośny  
 

22. Wyraz mnie: 

A) nie odmienia się przez przypadki   B) jest zaimkiem   C) jest rzeczownikiem   D) nie ma liczby mnogiej   
 

23. Sformułowanie to się tu zleci cały dom: 

A) jest metaforą  B) nie zawiera epitetu C) nie zawiera przymiotnika D)  zawiera cztery wyrazy jednosylabowe 
 

24. Wyrazy rozpłaczę i beknę: 

A) w naszym tekście znaczą to samo   B) mają znaczenie przeciwstawne 

C) dotyczą (w tym tekście) zupełnie innych zjawisk   D)  należą do innych części mowy 
 

25. W zdaniu Nie mogła uśmiechem, pokonała mnie groźbą łez: 

A) mamy jedno orzeczenie   B) nie występuje dopełnienie  

C) są dwa orzeczenia      D) nie ma przydawki wyrażonej rzeczownikiem 
 

26. Podkreślony wyraz w pytaniu Jak się ta psina nazywa? w naszym tekście wyraża: 

A) pogardę   B) sympatię    C) złość     D) obojętność  
 

27. (…)rzekłem niby niefrasobliwie  - czyli: 

A) niedbale    B) od niechcenia   C) do siebie    D) beztrosko 
 

28. W zdaniu Ogoniasty, gdy śpi, bardzo jest podobny do rolmopsa: 

A) nie ma wtrącenia   B) zdanie główne zostało rozdzielone wtrąceniem  C) są trzy zdania składowe  D) są trzy orzeczenia  
 

29. Wyraz podobny jest: 

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

C) przymiotnikiem niepodlegającym stopniowaniu  D) wyrazem zależącym do nieodmiennej części mowy  
 

30. Wyraz gdy, śpi, jest łączy to, że są: 

A) nieodmienne  B) czasownikami   C) jednosylabowe    D) odmienne przez osoby 


