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Na starcie otrzymujesz od nas 80 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz dodatkowo
1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B,
C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych.
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj wszelkie
nieprawidłowości. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie
.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!

JÓZEF ANTONI BIRKENMAJER
Wiewiórka
Nosi mama—wiewióreczka
Do dziupli — swego gniazdeczka
Orzechy, szyszki, żołędzie.
„Powiedz, mamo, co to będzie?“
Zapyta jej młodsza córka
Malutka jeszcze wiewiórka.
„Pracujesz, potem się rosisz,
Po co tyle rzeczy znosisz?“
Matka na to: „Moje dziecię,
Dużo jest jedzenia w lecie,
Ale przyjdzie wkrótce zima,
Wtedy nic na drzewach nie ma
Ten zapas, który odłożę
Zimę przeżyć nam pomoże.“
1. Powyższy tekst:
A) ma smutne zakończenie
C) ma rozbawić czytelnika

B) jest wierszem
D) jest napisany prozą

2. W tym tekście:
A) mamy rymy
C) jest tylko jeden bohater

B) przedstawiona jest rozmowa
D) bohaterem jest człowiek

3. Tytuł tego tekstu:
A) przedstawia miejsce

B) informuje o bohaterze

C) informuje o czasie

D) to nazwa zwierzęcia

4. Bohaterami tego tekstu są zwierzęta:
A) mieszkające na drzewach B) spotykane w parku

C) jedzące orzechy

D) fantastyczne

5. Dziupla to:
A) rodzaj drzewa

C) jedzenie wiewiórek

D) miejsce w parku

C) robić zapasy jedzenia

D) wyglądać jak człowiek

B) dom wiewiórek

6. Wiewiórki w tym tekście potrafią:
A) mówić
B) biegać po drzewach
7. Mama wiewiórka:
A) jest mądra

B) wie, co zrobić przed zimą C) jest pracowita

D) jest zapobiegliwa

8. W lecie:
A) jest dużo jedzenia

B) tylko odpoczywa się

C) brakuje jedzenia

D) trzeba robić zapasy na zimę

9. Córka wiewiórki jest:
A) niegrzeczna

B) niedoświadczona

C) dociekliwa

D) leniwa

10. Córka pyta mamę, dlaczego:
A) tak się męczy
B) znosi szyszki, orzechy i żołędzie

C) tyle pracuje

D) lato przemija

11. Mama odpowiada córce:
A) cierpliwie
B) niemiło

C) wyczerpująco

D) uprzejmie

12. Pytania córki wyrażają:
A) rozbawienie

C) zdenerwowanie

D) zniecierpliwienie

B) zdziwienie

13. W zimie:
A) niczego nie ma na drzewach
C) trzeba zjadać zapasy

B) jedzenia jest dużo
D) wiewiórki zapadają w sen

14. Córka nie wie, co robi mama, bo:
A) jej to nie interesuje
C) chyba nie widziała jeszcze zimy

B) jest jeszcze malutka
D) nie widzi mamy

15. Z naszego tekstu wynika, że:
A) trzeba myśleć o przyszłości
C) mama zawsze wie, co robi

B) pracowitość się opłaca
D) praca nie popłaca

16. Z tekstu dowiadujemy się, że:
A) wiewiórki tylko się bawią
C) zima jest piękną porą roku

B) wiewiórki naśladują ludzi
D) życie wiewiórek nie zawsze jest łatwe

17. Wyraz wiewióreczka:
A) oznacza mała wiewiórka B) odnosi się do córki
18. W wyrazie dużo są:
A) dwie samogłoski

B) dwie sylaby

C) dotyczy mamy

C) dwie spółgłoski

19. Jedna samogłoska i jedna spółgłoska jest w wyrazie:
A) do
B) jej
C) po
20. W wyrazie nic:
A) jest jedna samogłoska

B) są dwie spółgłoski

D) to pracowita wiewiórka

D) cztery litery

D) co

C) są trzy litery

D) jest jedna sylaba

