
 

 

 

XXII EDYCJA 
23 MARCA 2023 

Czas pracy: 45 minut 

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! 
  

Wawiłow Danuta - Marzenie 

Idzie pani po ulicy, 

cztery pieski ma na smyczy. 

A ja sobie wzdycham skrycie: 

taka pani to ma życie! 

 

Prawda? 

 

Wszyscy ludzie kogoś mają, 

kogoś głaszczą i kochają, 

komuś szepczą coś do ucha 

i się cieszą, że ich słucha... 

 

Prawda? 

 

Ja też chciałabym takiego, 

choćby nawet najmniejszego, 

choćby nawet najbrzydszego 

pieska! 

Mógłby sobie być buldogiem - 

karmiłabym go twarogiem. 

Mógłby sobie być seterem - 

biegłby ze mną na spacerek. 

Mógłby sobie być ratlerkiem - 

brałabym go pod kołderkę. 

A jak nie chciałby być nikim, 

mógłby sobie być chomikiem 

 

Prawda? 

 

 
1. Ten utwór: 

A) to wiersz   B) należy do poezji  C) jest baśnią D) przedstawia wydarzenia z pewnością prawdziwe 
 

2. W tekście można znaleźć: 

A) strofy   B) powtórzenia  C) rymy  D) pytanie 

 

3. Osobą mówiącą jest:  

A) piesek B) ktoś kto widzi panią  C) dziewczynka  D) pani prowadząca pieski 

 

4. Osoba mówiąca: 

A) zwraca się do odbiorcy  B) jest rozbawiona   C) lubi zwierzęta D) zna się na rasach psów  

 

5. Podkreślone sformułowanie: taka pani to ma życie! oznacza:  

A) złość  B) podziw  C) zdziwienie  D) zazdrość  

 

6. Dla osoby mówiącej nie liczy się:  

A) uroda psa  B) rasa psa   C) to co pies chciałby robić  D) wielkość psa 

 

7. W opinii mówiącego ważne jest, żeby:  

A) kochać psa i głaskać go   B) ktoś nas słuchał  

C) inni nam zazdrościli   D) pies nie miał nic do powiedzenia 
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8. Z tekstu można wywnioskować, że osoba mówiąca:  

A) chce mieć te psy, które prowadzi pani  B) nie ma psa 

C) miała kiedyś psa     D) marzy o psie 

 

9. Powtarzanie wyrazu prawda ma:  

A) zasmucić czytelnika    B) pokazać wyższość nad czytelnikiem 

C) ośmieszyć osobę mówiącą    D) podkreślić przekonania osoby mówiącej 

 

10. Sformułowanie: wzdycham skrycie można zastąpić formą:  

A) w duchu  B) w cichości serca  C) głośno  D) radośnie 

 

11. Osoba mówiąca uważa, że jej pies:  

A) byłby szczęśliwy B) miałby wszelkie wygody C) mógłby robić wszystko D) musiałby jej usługiwać 

 

12. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że:  

A) dzieci mające psy są szczęśliwe   B) marzenia zawsze się spełniają 

C) dzieci niczego nie wiedzą o psach   D) dzieciom nie powinno się kupować psów 

 

13. Tytuł tego utworu wskazuje na: 

A) problem  B) bohatera   C) miejsce akcji D) imię psa 

 

14. Osobę, która napisała ten utwór, możemy nazwać:  

A) bajkopisarką B) poetką   C) autorką  D) powieściopisarką 

 

15. Sformułowanie: Wszyscy ludzie kogoś mają:  

A) wskazuje na samotność osoby mówiącej  B) brzmi trochę smutno 

C) wyraża żal      D) brzmi zabawnie 

 

16. Wyraz marzenie: 

A) ma pięć spółgłosek     B) ma pięć samogłosek  

C) ma głoskę zapisywaną za pomocą dwóch liter D) ma trzy sylaby  

 

17. W wyrazie pani:  

A) są dwie samogłoski  B) jest tyle sylab co samogłosek  

C) są dwie sylaby   D) jest tle samo samogłosek co spółgłosek  

 

18. Wyrazami jednosylabowymi są wyrazy: 

A) i   B) do    C) to   D) po 

 

19. W wyrazie coś:  

A) są dwie sylaby   B) jest więcej liter niż głosek  

C) są dwie samogłoski  D) jest dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek  

 

20. Tyle samo samogłosek co w wyrazie spacerek jest w wyrazie; 

A) kochają   B) mógłby   C) słucha  D) brałabym  


