
 

 

 
XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

19 grudnia 2012 
klasa 2 szkoły podstawowej, test trwa 45 minut 

Prosimy o sprawdzenie czy otrzymałeś prawidłowy test i czy jest on obustronnie zadrukowany. 

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. 
O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy oraz 
informacje na temat ogólnopolskiego konkursu języka polskiego OMNIBUS – zgłoszenia do 6.03.2013r. Dołącz do społeczności Łowców 
Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego!  Komitet Organizacyjny Konkursu 
 

Jan Brzechwa Dzik 
Dzik jest dziki, dzik jest zły,  
Dzik ma bardzo ostre kły.  
Kto spotyka w lesie dzika,  
Ten na drzewo szybko zmyka. 

 Pytania za 3 punkty 

1. Ten tekst to: 
A) wiersz   B) legenda  C) opowieść   D) poradnik 

 
2. Wyrazami, które rymują się są słowa: 
A) dziki dzik   B) ostre kły  C) dzika zmyka   D) kto spotyka 

 
3. W tym utworze dzik jest: 
A) autorem   B) bohaterem  C) tym, kto się wypowiada D) tym, do kogo się mówi 

 
4. O wypowiadającym się można powiedzieć, że: 
A) nie boi się dzików  B) jest bardzo odważny  C) jest dzikiem  D) boi się dzików 

 
5. Zdanie Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka skierowane jest do: 
A) leśników   B) dzika  C) każdego, kto odwiedza las  D) do dzieci 

 
6. Wyraz zły możemy w tym tekście zrozumieć jako: 
A) zdenerwowany  B) groźny  C) szybki   D) zwinny 

 
7. Tytuł tego tekstu mówi nam: 
A) kto w nim występuje  B) gdzie dzieje się akcja  C) kto jest jego autorem D) jak długi jest utwór 

 
8. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się: 
A) co jedzą dziki    B) gdzie możemy spotkać dzika    C) kiedy najłatwiej spotkać dzika    D) jak dokładnie wygląda to zwierzę 

 
9. Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że dzik: 
A) świetnie wspina się po drzewach   B) nie potrafi wchodzić na drzewa 
C) żyje wyłącznie na drzewach    D) żyje częściowo na drzewach i na ziemi 

 
10. W wyrazie dzik: 
A) jest tyle samo głosek ile liter    B) nie ma samogłosek  
C) jest więcej liter niż głosek    D) są dwie samogłoski 

 
 Pytania za 4 punkty 

11. W wyrazie jest można znaleźć: 
A) cztery litery  B) cztery samogłoski  C) cztery spółgłoski  D) trzy samogłoski 

 
12. W wyrazach zły i kły występuje: 
A) wyłącznie ta sama samogłoska   B) wyłącznie ta sama spółgłoska 
C) ta sama spółgłoska i ta sama samogłoska  D) po dwie samogłoski 

 
13. Wyraz zmyka można zastąpić powiedzonkiem: 
A) wpada jak po ogień  B) bierze nogi za pas C) struga durnia  D) wykręca się sianem 
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 Jan Brzechwa  Żółw 
Żółw chciał pojechać koleją,  
Lecz koleje nie tanieją.  
Żółwiowi szkoda pieniędzy:  
Pójdę pieszo, będę prędzej. 

 
14. Powyższy tekst łączy z poprzednim: 
A) postać bohatera      B) osoba autora  
C) to, że opowiadają o prawdziwych wydarzeniach  D) fakt, że w obu poucza się czytelnika 

 
15. Opisane w tych tekstach zwierzęta: 
A) zachowują się w typowy dla siebie sposób   B) postępują niewłaściwie 
C) zachowują się nie zawsze tak jak w naturze   D) są groźne 

 
16. Drugi tekst: 
A) jest smutny  B) ma szczęśliwe zakończenie C) ma charakter żartobliwy D) przekazuje nam prawdy życiowe 

 
17. O żółwiu można powiedzieć, że jest: 
A) przedsiębiorczy B) skąpy   C) sprytny  D) zaradny 

 
18. Pójdę pieszo, będę prędzej – to zdanie wskazuje, że żółw: 
A) jest bardzo szybki B) wie, na co go stać C) ma poczucie humoru   D) nie potrafi ocenić swoich możliwości 

 
19. Zdanie Pójdę pieszo, będę prędzej żółw: 
A) mówi do siebie B) kieruje do kasjera na kolei C) kieruje wyłącznie do czytelnika D) wypowiada ze smutkiem 

 
20. Powodem rezygnacji z podróży koleją jest to, że: 
A) koleje są zbyt powolne B) żółwiowi się spieszy  C) bilety są drogie D) nie ma już biletów 
 Pytania za 5 punktów 

21. Z wiersza Żółw dowiemy się: 
A) dokąd chciał jechać żółw B) kiedy żółw dotarł do celu C) jak wygląda żółw D) jak będzie podróżował żółw 

 
22. Oba powyższe teksty są szczególnie przydatne dla: 
A) przyrodników     B) miłośników zwierząt  
C) czytelników lubiących wesołe utwory  D) czytelników szukających w utworach prawdy 

 
23. W wyrazie żółw: 
A) jest więcej liter niż w wyrazie dzik   B) jest mniej liter niż w wyrazie dzik 
C) jest tyle samo głosek co w wyrazie dzik  D) jest więcej głosek niż w wyrazie dzik 

 
24. W wyrazie pójdę: 
A) są dwie samogłoski     B) nie ma samogłosek  
C) samogłosek jest tyle samo co spółgłosek  D) samogłosek jest mniej niż spółgłosek 
 
25. Trzy sylaby możemy znaleźć w wyrazie: 
A) prędzej  B) pójdę   C) pieniędzy   D) pieszo 
 
26. Tylko jedna sylaba jest w wyrazie: 
A) dziki   B) żółw    C) szkoda   D) żółwiowi 
 
27. Dwie sylaby znajdują się w wyrazach: 
A) chciał  B) lecz    C) będę    D) koleją 
 
28. Wypowiedzenie Koleje nie tanieją: 
A) jest zdaniem     B) nie jest zdaniem    C) składa się z dwóch wyrazów     D) składa się z wyrazów trzysylabowych 
 
29. W wypowiedzeniu Koleje nie tanieją: 
A) nie ma wyrazów jednosylabowych          B) można znaleźć wyraz, który ma tyle samo spółgłosek i samogłosek 
C) żaden wyraz nie ma tyle samo spółgłosek i samogłosek   D) wszystkie wyrazy mają mniej spółgłosek niż samogłosek 
 
30. Nie jest zdaniem wypowiedzenie: 
A) Dzik jest dziki B) Koleje nie tanieją  C) Pójdę pieszo  D) Będę prędzej 
 
PARTNERZY                                 PATRONI  
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