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.

4 SP

Przyjaciele Adam Mickiewicz
Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie.
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek.
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, co moje, to twoje.
Mówiono o nich. że gdy znaleźl i orzeszek,
Ziarnko dziel il i na dwoje;
Słowem, tacy przyjaciele,
Jakich i wtenczas l iczono niewiele.
Rzekłbyś; dwójduch w jednym ciele.
O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy
Kiedy gadal i, łącząc swoje czułe mowy
Do kukań zazul i krakań gawronich,
Al ić ryknęło raptem coś koło nich.
Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek.
Mieszek tej sztuki nie umie,
Tylko wyciąga z dołu ręce: „Kumie!”
Kum już wylazł na wierzchołek.
Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy,
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy.
Trafia na ciało, maca: jak trup leży;
Wącha: a z tego zapachu,
Który mógł być skutkiem strachu,
Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży.
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję,
Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je.
Dopieroż Mieszek odżył… „Było z tobą krucho! Woła kum - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał!
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał.
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?”
„Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie:
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”.
Pytania za 3 punkty
1. Powyższy utwór:
A) jest pisany prozą
C) nie ma rymów

B) zalicza się do poezji
D) jest tekstem, w którym bohaterami są wyłącznie ludzie

2. Tytuł prezentowanego tekstu:
A) wskazuje na występującą w nim postacie
C) odnosi się do miejsca akcji

B) nie stanowi zapowiedzi poruszanego problemu
D) wskazuje na gatunek utworu

3. Na początku tekstu opowiadający historię:
A) przedstawia się
C) ukrywa własne opinie

B) informuje czytelnika o zakończeniu akcji
D) wypowiada się we własnym imieniu

4. Przyjaźń w opinii osoby mówiącej:
A) jest czymś, czego nie spotyka się we współczesnym świecie B) może być przeszkodą w życiu
C) przydarza się dość często
D) nie wymaga poświęceń
5. Mieszek i Leszek:
A) poznają się na początku utworu
C) boją się zwierząt

B) w ogóle nie rozmawiają o swojej przyjaźni
D) na początku opowieści wydają się być prawdziwymi przyjaciółmi

6. O przyjaźni bohaterów w opinii opowiadającego miało świadczyć to, że:
A) ludzie często o nich rozmawiali
B) mówiono o nich, że dzielili się nawet ziarnkiem orzeszka
C) mieli te same umiejętności
D) przebywają na łonie natury
7. Stwierdzenie gdzie ty, tam ja oznacza, że Leszek i Mieszek:
A) są nierozłączni
B) zawsze zgadzają się ze sobą

C) wszystkim się dzielą

8. W opinii opowiadającego Leszek i Mieszek:
A) reprezentują postawy typowe w swoich czasach
C) nawet w swoich czasach byli wyjątkową parą przyjaciół

B) do końca życia pozostaną przyjaciółmi
D) są nierozumiani przez innych

D) często rozmawiają o przyjaźni

9. Spotkanie z niedźwiedziem można nazwać:
A) zabawnym zajściem B) nieporozumieniem

C) wydarzeniem bez większego znaczenia

10. Zachowanie Leszka w momencie pojawienia się niedźwiedzia:
A) potwierdza jego czułe słowa o przyjaźni
C) świadczy o tym, że tak naprawdę troszczy się on tylko o siebie
Pytania za 4 punkty
11. Stwierdzenie Było z tobą krucho! oznacza:
A) naprawdę to nic się nie stało
C) poradziłeś sobie

B) pokazuje jak jest troskliwym człowiekiem
D) jest wynikiem jego odwagi

B) byłeś w prawdziwym niebezpieczeństwie
D) jesteś spryciarzem

12. Leszek w zakończeniu utworu:
A) w ogóle nie zdaje sobie sprawy ze swojego postępowania
C) jest dumny ze swojego sprytu
13. Mieszek wie, że jego ocalenie:
A) ugruntowało przyjaźń z Leszkiem
C) było dziełem przypadku

D) prawdziwą próbą przyjaźni

B) zawstydził się swoim uczynkiem
D) stara się pomóc przyjacielowi

B) było wynikiem jego odwagi
D) jest wynikiem tego, że Leszek odwrócił uwagę niedźwiedzia

14. Kończąca utwór wypowiedź Mieszka świadczy o tym, że:
A) rozbawiła go ta sytuacja
C) potraktował całą sprawę jako nic nieznaczący incydent

B) pogodził się Leszkiem
D) zrozumiał, że Leszek nie jest jego przyjacielem

15. Sensem niedźwiedziego przysłowia jest to, że:
A) tylko zwierzęta mogą być naszymi przyjaciółmi
B) przyjaźni nie wolno wystawiać na próbę
C) prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje dowodów D) kto jest naprawdę naszym przyjacielem dowiemy się w trudnej chwili
16. Wyraz przyjaciele:
A) nie zawiera głoski zapisywanej za pomocą dwóch liter
C) ma trzy sylaby

B) ma cztery sylaby
D) ma tyle samo głosek co liter

17. W pierwszej linijce naszego utworu:
A) nie ma wyrazów jednosylabowych
C) są trzy wyrazy jednosylabowe

B) są dwa wyrazy jednosylabowe
D) wszystkie wyrazy są jednosylabowe

18. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie gdzie jest w słowie:
A) żył
B) powiecie

C) Leszek

D) ziarnko

19. Z tekstu można wywnioskować, że zazula to nazwa:
A) gołębia
B) sowy

C) jaskółki

D) kukułki

20. Formą zdrobniałą jak wyraz orzeszek jest wyraz:
A) ręce
B) ziarnko

C) dwoje

D) miąs

Pytania za 5 punktów
21. Wyraz dwójduch ma oznaczać, że Leszek i Mieszek:
A) myślą i czują tak samo
B) wyglądają tak samo

C) zawsze maja swoje zdanie

D) są bliźniakami

22. W wyrazie oczy:
A) jest jedna spółgłoska

B) jest tyle liter ile głosek

C) jest więcej głosek niż liter

D) jest jedna sylaba

23. Wyraz niedźwiedź ma:
A) trzy sylaby

B) cztery sylaby

C) dwie sylaby

D) więcej sylab niż spółgłosek

24. Mniej sylab niż wyraz liczono jest w słowie:
A) przyjaciele
B) wtenczas

C) ryknęło

D) gawronich

25. Więcej spółgłosek niż w wyrazie krakań jest w wyrazie:
A) kumie
B) wylazł

C) biedzie

D) zmrużyć

26. Więcej niż jedno znaczenie może mieć wyraz:
A) sapał
B) powiecie

C) przykład

D) świecie

27. Wyraz raptem można zastąpić formą:
A) nagle
B) głośno

C) blisko

D) szybko

28. Porównaniem jest sformułowanie:
A) Więc mruknąwszy ze wzgardą
C) skakać jak dzięciołek

B) Rzekłbyś; dwójduch w jednym ciele
D) prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie

29. Tyle samo samogłosek co w wyrazie ucho jest w wyrazie:
A) krucho
B) nich

C) coś

D) dzielili

30. Trzy spółgłoski i dwie samogłoski znajdują się w wyrazie:
A) ostatni
B) umie

C) znaleźli

D) twoje

