
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. 
 

Lis i kozieł Adam Mickiewicz 

Już był w ogródku, już witał się z gąską: 

K iedy skok robiąc wpadł w beczkę wkopaną, 

Gdzie wodę zbierano; 

Ani pomyśleć o wyskoczeniu. 

Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko: 

Studnia na półczwarta łokcia, 

Za wysokie progi 

Na lisie nogi; 

Zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić paznokcia. 

Postaw się teraz w tego lisa położeniu! 

Inny zwierz pewno załamałby łapy 

I bił się w chrapy, 

Wołając gromu, ażeby go dobił: 

Nasz lis takich głupstw nie robił; 

W ie, że rozpaczać jest to zło przydawać do zła. 

Za czym maca wkoło zębem, 

A patrzy w górę; jakoż wkrótce ujrzał kozła, 

Stojącego tuż nad zrębem 

I patrzącego z ciekawością w studnię. 

Lis wnet spuścił pysk na dno, udając, że pije; 

Cmoka mocno, głośno chłepce 

I tak sam do siebie szepce: 

„Oto mi woda, takiej nie piłem, jak żyję! 

Smak lodu, a czysta cudnie. 

Chce mi się całemu spłukać, 

Ale mi ją szkoda zbrukać, 

Szkoda! 

Bo co też to za woda!” 

Kozieł, który tam właśnie przyszedł wody szukać: 

„Ej! - krzyknął z góry - ej, ty ryży kudła, 

Wara od źródła!” 

I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi, 

A z rogów na zrąb i w nogi. 

 

 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) jest pisany prozą  B) nie zawiera rymów   C) przedstawia wydarzenia prawdziwe   D) jest utworem poetyckim 
 

2. Tytuł przedstawionego utworu: 

A) zapowiada wydarzenie  B) wskazuje na bohaterów C) określa czas akcji   D) wskazuje na miejsce akcji   
 

3. Historia w przywołanym tekście: 

A) dotyczy jednego wydarzenia    B) opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w różnych miejscach   

C) dzieje się w ciągu wielu dni    D) składa się z wielu wydarzeń rozciągniętych w czasie   
 

4. Opowiadający tę historię: 

A) bierze udział w wydarzeniach     B) zna przyszłość   

C) nie komentuje działań bohaterów   D) nie bierze udziału w wydarzeniach 
 

5. Występujące w tekście zwierzęta: 

A) jedynie wyglądają jak ludzie      B) w zachowaniu przypominają ludzi   

C) w ogóle nie przypominają ludzi    D) żyją w doskonałej zgodzie  
 

6. Stwierdzenie już witał się z gąską należy rozumieć:  

A) lisowi prawie udało się upolować gęś   B) lis był oczekiwanym gościem   

C) lis jest kulturalny       D) lis nie lubi gęsi    
 
7. Prawdą jest, że lis: 

A) wszystko przewidział      B) jest niezdarny     

C) nie wiedział o wkopanej beczce      D) umie działać jedynie na krótką metę  
 
8. Położenie, w którym znalazł się lis, gdy wpadł do beczki, można nazwać: 

A) wielce zabawnym  B) oczekiwanym    C) dyskusyjnym    D) rozpaczliwym 
 
9. Lis nie mógł wydostać się z beczki, gdyż: 

A) słabo pływał   B) zrąb nie był gładki   C) było zbyt grząsko   D) miała ona bardzo wysokie ściany  
 
10. Określenie rozpaczać jest to zło przydawać do zła oznacza: 

A) czasem dobrze jest nie posłuchać podszeptów rozumu   B) w trudnym położeniu rozpacz jedynie pogarsza sprawę  

C) trzeba działać spontanicznie      D) są w życiu sytuacje bez wyjścia  
 
 Pytania za 4 punkty 

11. O lisie możemy powiedzieć, że: 

A) potrafi zachować zimną krew   B) jest w gorącej wodzie kąpanym   

C) lubi dmuchać na zimne      D) lubi mącić wodę   
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12. Działanie lisa można nazwać: 

A) sztuczką magiczną  B) wołaniem o pomoc    C) fortelem    D) wygłupem   
 

13. Prawdą jest, że: 

A) woda w beczce miała niezwykły smak   B) beczka po brzegi była wypełniona wodą   

C) lis był zachwycony smakiem wody    D) w beczce w rzeczywistości prawie nie było wody    
 

14. Kozioł charakteryzuje się: 

A) łatwowiernością B) bystrością    C) przebiegłością    D) zapobiegliwością   
 

15. Zakończenie historii z perspektywy lisa można podsumować powiedzeniem: 

A) na dwoje babka wróżyła  B) raz tak – raz siak   C) między młotem a kowadłem   D) uszło mu płazem 
 

16. Forma kozieł ma taką postać w tytule ponieważ: 

A) to nazwa własna     B) jest to rzeczownik nazywający dawne zwierzę    

C) to forma współczesna     D) jest to dawna postać wyrazu kozioł 
 

17. W tytule mamy: 

A) spójnik    B) czasownik    C) jeden rzeczownik    D) przyimek    
 

18. W tytule znajduje się wyraz: 

A) trzysylabowy  B) dwusylabowy   C) czterosylabowy    D) niedający podzielić się na sylaby  
 

19. Wyrazy był i witał są: 

A) nieosobowymi formami czasownika    B) czasownikami w formie bezokoliczników   

C) czasownikami w czasie przeszłym     D) czasownikami w formie 2.os.l.poj.       
 

20. W pierwszym wersie znajduje się: 

A) porównanie   B) przenośnia    C) wyraz zdrobniały    D) wyraz zgrubiały 
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Podkreślony wyraz w sformułowaniu wodę zbierano: 

A) to czasownik w formie nieosobowej     B) to czasownik w formie bezokolicznika   

C) to czasownik w formie liczby mnogiej    D) nie jest orzeczeniem   
 

22.  W wypowiedzeniu Postaw się teraz w tego lisa położeniu!: 

A) nie ma podmiotu   B) występuje podmiot domyślny   C) nie ma orzeczenia   D) podmiotem jest wyraz lisa    
 

23. W wypowiedzeniu wody nie było: 

A) występuje podmiot domyślny     B) podmiot nie jest wyrażony za pomocą rzeczownika  

C) podmiot ma formą mianownika    D) podmiotem jest rzeczownik w dopełniaczu 
 

24. W wyrazie wody: 

A) mamy jedną sylabę B) są dwie sylaby  C) jest więcej sylab niż w wyrazie było  D) jest więcej sylab niż spółgłosek   
 

25. Sformułowanie smak lodu składa się z: 

A) dwóch rzeczowników     B) rzeczownika i przymiotnika 

C) dwóch rzeczowników w tym samym przypadku  D) dwóch rzeczowników w dopełniaczu  
 

26. W wyrazie lodu końcówką fleksyjną (w odmianie) jest: 

A) -odu    B) -du     C) -u     D) brak końcówki (zero fleksyjne)    
 

27. W wypowiedzeniu Nasz lis takich głupstw nie robił: 

A) podmiotem jest wyraz głupstw   B) nie ma określeń rzeczownika  

C) tylko jeden rzeczownik ma określenie   D) podmiotem jest wyraz lis 
 

28. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) patrzącego   B) całemu   C) cmoka     D) przyszedł  
 

29. Sformułowanie w nogi oznacza: 

A) upaść   B) wyskoczyć    C) uciekać    D) przechytrzyć    
 

30. Podkreślony wyraz w zdaniu ale mi ją szkoda zbrukać można zastąpić formą: 

A) zabrudzić   B) wypić    C) posmakować    D) stracić 

 


