
 

 

 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO 

18 grudnia 2013 
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. 

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

Wanda Chotomska Tuba z pastą do zębów 

Tuba z pastą do zębów przyszła do mnie wprost z kiosku 
a szczoteczka do zębów zaraz doszła do wniosku: 
 
- Pani chyba jest za gruba, proszę tuby, 
o schudnięcie się postarać warto tu by. 
 
Gruba tuba absolutnie musi schudnąć. 
- A, przepraszam – rzekła tuba – czy to trudno? 
 
- Jeśli pani pragnie poddać się kuracji, 
to możemy zacząć zaraz po kolacji. 
 
Po kolacji – to naprawdę dobry sposób – 
nacisnęło grubą tubę parę osób, 

a szczoteczka uśmiechnęła się do tuby: 
- Widzi pani? Już dekagram pani ubył! 
Jutro rano będzie dalsze odchudzanie, 
znowu pani trochę schudnie przed śniadaniem… 
 
Taki właśnie był początek tej kuracji. 
Tuba chudła – przed śniadaniem, po kolacji, 
chudła, chudła pod naciskiem różnych osób 
i tak schudła, że już więcej wprost nie sposób. 
 
Całkiem wyschła i spłaszczyła się na deskę, 
więc kran westchnął i uronił nad nią łezkę, 
a szczoteczka doszła do mnie – i do wniosku, 
że po nową tubę trzeba zaraz iść do kiosku. 

 Pytania za 3 punkty 
1. Przedstawiony tekst jest: 
A) wierszem  B) artykułem  C) utworem, adresowanym do dorosłych  D) poradnikiem 
 
2. W tym utworze można znaleźć: 
A) morał  B) dedykację  C) rymy    D) zwrotki równej długości 
 
3. Bohaterami tego tekstu: 
A) nie są ludzie B) są wyłącznie przedmioty C) są również zwierzęta D) są przedmioty i ludzie 
 
4. W powyższym tekście szczoteczka do zębów i pasta: 
A) wyglądają jak ludzie   B) zachowują się jak ludzie   C) wyglądają i zachowują się jak ludzie   D) nie mają ludzkich cech 
 
5. Z powyższego tekstu wynika, że: 
A) pastę do zębów można kupić na przykład w kiosku  B) do tuby naładowano za dużo pasty 
C) pastę do zębów trzeba oszczędzać   D) chuda tuba jest lepsza od grubej 
 
6. Na podstawie utworu można powiedzieć, że zęby należy myć: 
A) przede wszystkim rano B) najlepiej wieczorem C) rano i wieczorem  D) tylko po kolacji 
 
7. Szczoteczka i pasta: 
A) nie pasują do siebie B) nie lubią się   C) tworzą komplet D) naśmiewają się z siebie 
 
8. Osoby, o których mowa w tekście: 
A) są nieoszczędne  B) dbają o higienę C) zachowują się niewłaściwie D) nie szanują rzeczy 
 
9. Kuracja odchudzająca tuby to: 
A) dieta   B) leczenie   C) zabieg  D) wyciskanie pasty 
 
10. Osoba opowiadająca tę historię: 
A) bierze udział w akcji B) jest tubą z pastą do zębów  C) nie bierze udziału w akcji D) jest szczoteczką 

Pytania za 4 punkty 

11. Gdy tuba schudła już tak, że bardziej się nie dało: 
A) w domu nie będzie już pasty do zębów   B) wszyscy odetchnęli z ulgą 
C) należy wybrać się na zakupy     D) kran się ucieszył 
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12. Na podstawie powyższego tekstu można powiedzieć, że tuba z pastą do zębów: 
A) należy do jednej osoby    B) jest własnością wszystkich domowników  
C) nie jest nikomu potrzebna    D) nie chce chudnąć 

 
13. W tekście powyższym nie ma: 
A) powtórzenia B) wyliczenia   C) refrenu  D) ani wykrzyknika, ani znaku zapytania 

 
14. Tytuł zaprezentowanego utworu informuje o: 
A) miejscu akcji      B) głównym bohaterze  
C) osobie, dla której tekst jest przeznaczony  D) najważniejszym wydarzeniu 

 
15. Cały utwór ma charakter: 
A) humorystyczny  B) poważny   C) pouczający   D) smutny 

 
16. W wyrazie tuba mamy: 
A) dwie spółgłoski B) trzy spółgłoski  C) więcej samogłosek niż spółgłosek   D) mniej samogłosek niż spółgłosek 

 
17. Wyraz taki: 
A) ma jedną sylabę B) dwie sylaby   C) trzy sylaby   D) cztery sylaby 

 
18. W wyrazie jest mamy: 
A) dwie samogłoski B) trzy samogłoski  C) trzy spółgłoski  D) jedną spółgłoskę 

 
19. Wypowiedzenie Czy to trudno? : 
A) jest wykrzyknieniem     B) jest pytaniem 
C) nie zawiera wyrazu, w którym jest jedna sylaba D) składa się wyłącznie z wyrazów jednosylabowych 

 
20. W wyrazie zacząć: 
A) jest więcej liter niż głosek    B) są trzy samogłoski 
C) nie ma samogłosek     D) jest tyle samo samogłosek, co spółgłosek 

 

Pytania za 5 punktów 

21. Poprawnym podziałem na sylaby wyrazu schudnąć jest przykład: 
A) sch – u – dnąć B) s-chudn – ąć  C) schudn – ąć   D) schud – nąć 
 
22. Tyle samo spółgłosek, co samogłosek jest w wyrazie: 
A) był   B) tej    C) chudła   D) taki 

 
23. Tyle samo sylab, co wyraz przepraszam ma słowo: 
A) deskę  B) odchudzanie  C) kuracji   D) zacząć 

 
24. Tyle samo samogłosek, co w wyrazie przed jest w słowie: 
A) kiosku  B) iść    C) osób   D) tuba 

 
25. Wyraz osób piszemy przez ó, ponieważ: 
A) jest to wyjątek     B) rzeczowniki zawsze piszemy przez ó 
C) następuje wymiana o na ó (osoby – osób)  D) taki jest zwyczaj 

 
26. Powiedzonko uronić łezkę oznacza: 
A) ryczeć jak bóbr B) zanosić się od płaczu C) krótko zapłakać  D) histeryzować 

 
27. Zestawienie wyrazów (czwarta linijka tekstu) tuby – tu by: 
A) jest błędem  B) jest zabawne  C) nie ma znaczenia  D) z pewnością jest przypadkowe 
 
28. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 
A) kran   B) więcej   C) deskę   D) sposób 
 
29. Wyraz szczoteczka oznacza: 
A) dużą szczotkę B) małą szczotkę  C) szczotkę do butów  D) szczotkę dla dzieci 
 
30. Wyraz kuracja oznacza: 
A) chorobę  B) leczenie   C) zabawę   D) mycie zębów 
 


