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Na starcie otrzymujesz od nas 84 punkty – 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 

 

Jan Brzechwa Chory muł 
 
Pewien muł  

Niedobrze się czuł,  

Więc poszedł do lekarza i rzekł:  

„Niech pan doktor mi da jakiś lek”.  

Zapytał muła lekarz:  

„A na co ty, mule, narzekasz?  

Co ci dolega, mule?”  

Rzekł mu: „Mam łamania i bóle”.  

„A co boli cię?” lekarz znów pyta. 

 
„Oj, bolą mnie, bolą kopyta,  

A jeśli mam przy tym być szczery,  

To nie jedno, nie dwa, ale cztery,  

Wszystkie cztery, do samej kości,  

Nawet ruszyć żadnym nie mogę…”  

I na dowód swojej słabości  

Kopnął lekarza w nogę. 

Stąd prawda wynika doniosła,  

Że muł jednak ma w sobie coś z osła. 

1. Przedstawiony tekst: 

A) jest wierszowany   B) to utwór poetycki    C) został podzielony na zwrotki   D) nie ma akcji   
 
2. W naszym tekście można zobaczyć: 

A) rymy  B) dialog   C) opis przyrody   D) cytat   
 
3. Osoba mówiąca: 

A) w zakończeniu wyraża swoją opinię  B) nie jest uczestnikiem wydarzeń 

C) to muł        D) jest lekarzem   

 

4. Przedstawiony utwór: 

A) ma wpłynąć na zmianę postawy czytelnika  B) ma smutne zakończenie   

C) kończy się zagadkowo      D) ma charakter humorystyczny 

 

5. Tytuł załączonego utworu: 

A) mówi o wszystkich bohaterach utworu     B) dotyczy  głównego bohatera   

C) podaje kluczową informację związaną z tematem dzieła  D) zapowiada zakończenie    

 

6. W naszym tekście: 

A) występuje dwóch bohaterów     B) zwierzę nie jest bohaterem  

C) bohaterami są: zwierzę i człowiek   D) nie ma bohatera tytułowego 
 
7. W przywołanym dziele: 

A) zakończenie nie zawiera oceny     B) nie ma opisów    

C) mamy opowiadanych kilka historii    D) nie jest podany czas akcji wydarzeń    
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8. W świecie przedstawionym w tekście: 

A) widzimy naszą rzeczywistość    B) obowiązują inne prawa niż w naszej rzeczywistości   

C) zwierzęta nie mogą mówić     D) zwierzęta są sprytniejsze od ludzi   

 

9. Zwierzę przedstawione w naszym tekście: 

A) jest stworzeniem fantastycznym     B) ma nadane  pewne cechy  ludzkie  

C) ma przerazić czytelnika      D) wygląda jak człowiek   

 

10. Badając muła lekarz: 

A) zadaje mu pytania mające pomóc ustalić stan zdrowia pacjenta  B) poważnie traktuje powód wizyty muła   

C) zwraca się do pacjenta troskliwie        D) nie jest dobrym fachowcem  

 

11. Obserwując zachowanie muła możemy powiedzieć, że: 

A) naprawdę cierpi       B) budzi podziw opowiadającego  

C) nie jest zbytnio inteligentny     D) jest kiepskim „aktorem”  

 

12. Zachowanie muła w zakończeniu utworu uświadamia, że: 

A) głupi ma zawsze szczęście     B) udawać też trzeba umieć   

C) oszust często sam się demaskuje     D) wiara czyni cuda    

 

13. Mimo że nie znamy zakończenia całej historii, możemy domyślać się, że: 

A) muł nie dostał żadnego lekarstwa na swoja „chorobę”   B) pacjent ten został wyproszony z gabinetu lekarza   

C) lekarz poznał objawy choroby                  D) muł poszedł do szpitala  

 

14.  Zachowanie muła w zakończeniu: 

A) pozostaje w sprzeczności z informacją podaną na wstępie B) jest godne naśladowania   

C) podkreśla powagę sytuacji       D) budzi współczucie 

 

15. Osoba, która wmawia sobie choroby to: 

A) hipochondryk B) chory z urojenia C) człowiek schorowany   D)  człowiek chorowity  

 

16. Wyrazy  Chory muł: 

A) są dwusylabowe        B) mają po tyle samo liter   

C) mają nierówną ilość samogłosek     D) maja różną ilość spółgłosek  

 

17. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 

A) lek     B) czuł    C) rzekł     D) boli   

 

18. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie lekarza jest w słowie: 

A) pewien   B) pyta    C) poszedł    D) dolega   

 

19. Więcej spółgłosek niż w wyrazie rzekł jest w słowie: 

A) jedno   B) zapytał    C) żadnym     D) łamania   

 

20. Tyle samo sylab co w wyrazie cztery jest w słowie: 

A) doktor  B) zapytał  C) wynika   D) słabości 

 

21. Wyraz prawda:   

A) ma mniej sylab niż wyraz doniosła   B) ma jedną samogłoskę 

C) ma dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek  D) ma trzy spółgłoski   

 


