
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. 

Aleksander Fredro  Koguty 

Na dziedzińcu przy kurniku 

Krzyknął kogut - kukuryku! 

Kukuryku! - krzyknął drugi, 

I dalej w czuby! 

Biją skrzydła jak kańczugi, 

Dzióbią dzioby, 

Drą pazury 

Aż do skóry. 

Już krew kapie, pierze leci - 

Z kwoczką uszedł rywal trzeci. 

A wtem indor dmuchnął: - Hola! - 

Stała się jego wola. 

- O co idzie, o co chodzi? 

Indor was pogodzi. - 

Na to oba, każdy sobie: 

- Przedrzeźniał się mej osobie. 

- Moi panowie - 

Indor powie - 

Niepotrzebnie się czubiło, 

Przedrzeźniania tu nie było; 

Obadwa z jednej zapialiście nuty, 

Boście obadwa koguty. - 

Kiedy głupstwo jeden powie, 

Głupstwo drugi mu odpowie; 

Potem płacą życiem, zdrowiem. 

Co rzec na to? Wiem - nie powiem. 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) jest wierszem B) napisano prozą   C) opowiada kilka historii   D) ma charakter popularnonaukowy  
 

2. Bohaterami w tekście są: 

A) ludzie udający zwierzęta  B) ptaki   C) zarówno ludzie jak i ptaki  D) postacie fantastyczne   
 

3. W tym utworze znajdziemy: 

A) zapis rozmowy  B) długi opis   C) zwroty do czytelnika  D)  opis myśli bohaterów  
 

4. Prawdą jest, że koguty: 

A) są towarzyskie  B) są skłonne do bijatyki   C) panują nad emocjami D) charakteryzują się rozwagą   
 

5. Zdanie Z kwoczką uszedł rywal trzeci można zilustrować przysłowiem: 

A) kto się czubi, ten się lubi     B) lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć  

C) gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta   D) oliwa zawsze sprawiedliwa   
 

6. Przedstawiona w tekście bójka kogutów była: 

A) zajadła   B) delikatna    C) od niechcenia   D) zabawna 
 

7. Przyczyną bójki było to, że: 

A) koguty miały wcześniejsze spory    B) jeden kogut chciał udowodnić drugiemu, że jest piękniejszy   

C) każdy kogut sądził, że śpiewa piękniej  D) koguty sądziły, że jeden przedrzeźnia drugiego 
 

8. Indor, który przerywa bójkę: 

A) niepotrzebnie się wtrąca     B) jest głosem rozsądku   

C) również lubi się bić     D) sam nie wie, czego chce   
 

9. Indor wyjaśnia, że bójka nie miała sensu, gdyż: 

A) każdy kogut pieje tak samo    B) koguty są głupie   

C) koguty mogą się przedrzeźniać     D) jej powód był zbyt poważny  
 

10. W opinii indora zachowanie kogutów: 

A) może przynieść opłakane skutki (płacą życiem, zdrowiem) B) jest dobrym rozwiązaniem problemu   

C) może mieć jednak pewne dobre skutki      D) jest mądre  
 

 Pytania za 4 punkty 

11. Takie wyrazy jak: kańczuga, czubić, obadwa świadczą o tym, że:   

A) to tekst współczesny B) to tekst naukowy   C) tekst powstał w dawnych czasach  D) tekst jest humorystyczny  
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12. Bohaterowie tego tekstu: 

A) mają niektóre cechy zachowań ludzkich    B) wyglądają jak ludzie  

C) wyglądają i zachowują się jak ludzie   D) nie mają żadnych ludzkich właściwości   
 

13. Indor mówiąc: Co rzec na to? Wiem - nie powiem: 

A) nie chce obrazić kogutów ostrą oceną ich zachowania    B) jest bezradny  

C) nie wie, co o tym ma myśleć       D) pokazuje, że jest uparty   
 

14. Powyższy tekst ma charakter: 

A) komiczny   B) wyłącznie informacyjny   C) naukowy  D) pouczający 
 

15. Powyższy utwór adresowany jest: 

A) jedynie do dzieci      B) do ludzi badających zwyczaje zwierząt  

C) do naukowców zajmujących się ptakami   D) do każdego  czytelnika  
 

16. Wyraz koguty: 

A) ma dwie sylaby  B) ma sześć głosek    C) ma cztery sylaby   D) nie dzieli się na sylaby  
 

17. W tytule wiersza Aleksandra Fredry: 

A) są trzy samogłoski      B) są cztery spółgłoski  

C) nie ma tyle samo spółgłosek i samogłosek  D) są cztery samogłoski 
 

18. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 

A) już    B) hola   C) dzioby    D) każdy  
 

19. W zdaniu Indor was pogodzi : 

A) nie ma wyrazu dwusylabowego    B) są dwa wyrazy dwusylabowe   

C) nie ma wyrazu trzysylabowego   D) jest jeden wyraz jednosylabowy 
 

20. W wyrazie pogodzi:  

A) są cztery sylaby      B) jest pięć spółgłosek 

C) mamy głoskę zapisywaną dwoma literami  D) są dwie sylaby  
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Trzy spółgłoski są w wyrazie: 

A) powie   B) pierze   C) kapie    D) wtem 
 

22. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) rywal   B) drugi   C) jednej    D) jego 
 

23. Cztery sylaby są w wyrazie: 

A) dziedzińcu   B) niepotrzebnie  C) obadwa     D) powiem   
 
24. Tyle samo sylab co w wyrazie dmuchnął jest w wyrazie: 

A) kańczugi   B) pogodzi    C) trzeci    D) czubiło   
 
25. Dwa razy więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) oba    B) mej    C) was     D) drą 
 
26. Wyrazy na, to, oba: 

A) są dwusylabowe      B) nie mają tyle samo spółgłosek 

C) nie mają tyle samo samogłosek    D) są jednosylabowe   
 
27. Wyrazem jednosylabowym nie jest wyraz:  

A) was    B) drą   C) mój    D) leci 
 
28. Na podstawie tekstu można stwierdzić, że dawne powiedzenie dalej w czuby oznacza: 

A) bić się   B) uciekać    C) dyskutować    D) przedrzeźniać kogoś  
 
29. Źle podzielono na sylaby wyraz: 

A) dzie-dziń-cu  B) bi-ją    C) m-ej    D) dru-gi 
 
30. Dawny wyraz rzec znaczy: 

A) krzyknąć   B) powiedzieć   C) pomyśleć    D) słuchać 


