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Na starcie otrzymujesz od nas 88 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 

dodatkowy 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 BARAN 

Przyszedł baran do barana  

I powiada: „Proszę pana,  

Nogi bolą mnie od rana,  

Pan mnie weźmie na barana”. 

Baran tylko głową kręci:  

„Nosić pana nie mam chęci,  

Ale znam pewnego wilka,  

Który nosił razy kilka”. 

Trwoga padła na barany:  

„Dobrze pomyśl, mój kochany,  

Wiesz, co było swego czasu?  

Nie wywołuj wilka z lasu!” 

Baran słysząc to zbaraniał,  

Baran dłużej się nie wzbraniał,  

I - choć rzecz to niesłychana -  

Wziął barana na barana.   

 

1. Przedstawiony tekst: 

A) jest utworem poetyckim    B) zalicza się do literatury pięknej 

C) opowiada o wydarzeniu prawdziwym    D) jest pisany prozą  

 

2. W zaprezentowanym utworze: 

A) mamy rymy  B) występuje podział na zwrotki C) mamy dialog D) jest podział na rozdziały  

 

3. Akcja utworu: 

A) składa się z kilku historii    B) dzieje się w świecie zwierząt   

C) nie jest skomplikowana i rozbudowana    D) przedstawia wydarzenia prawdziwe   

 

4. Określenie wziąć na barana: 

A) ma charakter przenośny      B) dotyczy wyłącznie zwierząt   

C) oznacza nosić kogoś na plecach lub ramionach   D) oznacza: niecnie kogoś wykorzystać    

 

5. Propozycję swojego przyjaciela baran przyjął: 

A) z niechęcią   B) entuzjastycznie    C) z rozbawieniem   D) ze zrozumieniem  

 

6. Określenie głową kręci oznacza: 

A) zaprzeczenie B) obrazę    C) brak zgody    D) odmowę   

 

7. Wypowiedzenie znam pewnego wilka, /Który nosił razy kilka : 

A) odnosi się do znanego porzekadła    B) wymyślił baran  

C) wskazuje na osobę, która może służyć pomocą  D) odnosi się do prawdziwej przyjaźni  

 

8. Wspomnienie o wilku: 

TEST KONKURSOWY 

klasa 
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Arkusz testowy zawiera 

informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia 

konkursu. 



A) rozbawiło słuchaczy     B) pozostało bez echa   

C) przywołało niemiłe wspomnienia    D) wywołało popłoch wśród baranów 

 

9. Mówiąc  Dobrze pomyśl, mój kochany  barany: 

A) napominają swojego kolegę    B) każą się koledze zastanowić   

C) sugerują rozwagę       D) proszą o zmianę decyzji 

 

10. Powiedzonko Nie wywołuj wilka z lasu! oznacza: 

A) nie dręcz zwierząt   B) nie prowokuj niebezpieczeństwa    C) nie panikuj  D) nie kuś losu 

 

11. Baran słysząc to zbaraniał, czyli: 

A) osłupiał   B) zacietrzewił się    C) bardzo się zdziwił się    D) wyszedł z siebie  

 

12. Słowa i choć rzecz to niesłychana: 

A) to opinia barana      B) wypowiada opowiadający historię   

C) stanowią ocenę wydarzeń     D) oznacza: nic szczególnego    

 

13. W zakończeniu utworu: 

A) dowiadujemy się o zmianie decyzji barana B) mamy pouczenie dla odbiorcy   

C) nie ma zwrotu akcji      D) bohaterowie zostają przy swoich racjach   

 

14. Zachowanie barana opisane w zakończeniu: 

A) nie do końca jest jego wyborem    B) świadczy o stanowczości  bohatera   

C)  źle o nim świadczy     D) jest nietypowe  

 

15. Z tekstu można wyciągnąć wniosek, że: 

A) głupi dwa razy traci      B) nikomu nie wolno ufać   

C) niektórzy potrafią zrezygnować z własnego zdania   D) prawda zawsze zwycięży   

 

16. W wyrazie baran: 

A) są dwie samogłoski      B) są dwie sylaby   

C) spółgłosek jest o jedną więcej od samogłosek   D) są cztery spółgłoski    

 

17. W wyrazach proszę pana: 

A) jest tyle samo sylab    B) jest tyle samo samogłosek  

C) znajduje się tyle samo liter co głosek  D) są po trzy sylaby 

 

18. W wypowiedzeniu Nosić pana nie mam chęci : 

A) nie ma wyrazu trzysylabowego    B) są dwa wyrazy jednosylabowe 

C) są dwa wyrazy dwusylabowe   D) nie ma wyrazu o równej liczbie spółgłosek i samogłosek  

 

19. Tyle samo sylab co w wyrazie niesłychana: 

A) jest w wyrazie nieostrożny    B) nie ma w wyrazie baranina    

C) nie ma w żadnym wyrazie w tym tekście    D) jest w wyrazie wywoływanie   

 

20.  Więcej liter niż głosek znajduje się w wyrazie: 

A) chęci    B) już     C) barana     D) dobrze   

 

21. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie pewnego znajduje się w słowie: 

A) kręci   B) głową  C) trwoga   D) który    

 

22. Więcej spółgłosek niż w wyrazie wilka jest w słowie: 

A) słysząc     B) dłużej    C) razy     D) nosić   

 


