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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 Bajka o królu 

Daleko stąd, daleko, 

W stolicy, lecz nie w naszej, 

Był król, co pijał mleko 

I jadał dużo kaszy. 
 

Martwili się kucharze: 

„O, rety! Co się dzieje? 

Król kaszę podać każe, 

Król nic innego nie je! 
 

Jak tu pracować można 

I jak takiemu służ tu? 

Król nie chce kaczki z rożna 

Ani łososia z rusztu, 
 

Król nie tknie nawet jaja, 

Król nie zje nawet knedli, 

Które we wszystkich krajach 

Królowie zwykle jedli”. 
 

A król się śmiał: „Mnie wasze 

Nie wzruszą narzekania, 

Ja jadam tylko kaszę, 

Zabierzcie inne dania! 
 

Niech zbliży się podczaszy, 

A choć i on narzeka, 

Niech z flaszy mi do kaszy 

Naleje szklankę mleka!” 

Wzdychała Wielka Rada: 

„Jadamy niczym chłopi, 

Bo państwem naszym włada 

Kaszojad i Mlekopij. 
 

Codziennie nam na tacy 

Podają miskę kaszy - 

Tak mogą jeść biedacy 

Z suteren lub z poddaszy, 
 

Lecz my, Królewska Rada, 

Narodu straż najstarsza, 

Nam nawet nie wypada, 

By kiszki grały marsza!” 
 

A król wciąż rósł i mężniał, 

Był coraz zdrowszy z wiekiem, 

I mężniał, i potężniał 

Jadając kaszę z mlekiem. 
 

Lecz nie był zawadiaką 

I nienawidził wojen, 

A miał zasadę taką: 

Co twoje, to nie moje. 
 

Wróg trzymał się daleko, 

Bo wroga król odstraszył. 

A ty czy pijesz mleko? 

Czy jadasz dużo kaszy? 

1. Powyższy tekst: 

A) to wiersz B) należy do poezja C) to utwór literacki D) przedstawia wydarzenia prawdziwe 
 
2. W tym tekście można znaleźć : 

A) rymy B) zwrotki C) wypowiedzi bohaterów   D)  zwierzęta i postacie fantastyczne 
 
3. Nastrój utworu można określić jako: 

A) humorystyczny  B) poważny  C) pogodny  D) pełen zadumy 
 
4. Akcja tego utworu rozgrywa się:  

A) nie wiadomo kiedy  B) w odległej krainie C) nie  u nas  D) w naszym kraju 
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5. Kucharze:  

A) martwią się     B) nie mogą popisać się swoimi umiejętnościami  

C) wiedzą, że niewiele potrafią  D) cieszą się, że mogą gotować królowi kaszę 
 

6. Królowie (na podstawie tego tekstu):  

A) jedzą wymyślne potrawy      B) są smakoszami     C) sprawiają  radość kucharzom      D) nie dbają o to, co jedzą 
 

7. Zdanie Zabierzcie inne dania!: 

A)  to rozkaz   B) zawiera wykrzyknik  C) ma stanowczy charakter  D) wyraża wolę króla 
 

8. Określenia: Kaszojad i Mlekopij  

A) odnoszą się do króla     B) wskazują na zaletę króla    C) wyrażają złość członków rady     D) wyrażają zachwyt 
 

9. Członkowie Wielkiej Rady:  

A) są niezadowoleni  B) chcą jeść jak chłopi   C) są rozbawieni  D) lubią proste jedzenie 
 

10. Sformułowanie: „nie wypada,/By kiszki grały marsza!”  oznacza, że członkowie Rady:  

A) nie chcą chodzić głodni   B) uważają, że król powinien zachować umiar w jedzeniu 

C) dbają o linię    D) są skromni 
 

11. Król:  

A) lubi pokój   B) bierze do serca opinię Rady C) trzyma się zasad D) wie, jak osiągnąć potegę 
 

12. Zasada: Co twoje, to nie moje:  

A) zawsze przyświecała królowi   B) oznacza, że trzeba szanować czyjąś własność  

C) oznacza, że zawsze trzeba stawiać na swoim D) oznacza, że silniejszy zawsze ma rację 
 

13. Król odstraszył wrogów:  

A) wizją uczty   B) swoją potęgą  C) dzięki temu, że jadł kaszę   D) liczebnością swojej armii 
 

14. W zakończeniu utworu mamy zwrot do 

A) czytelnika   B) króla  C) wrogów    D) Rady 
 

15. Powyższy utwór:  

A) przedstawia wymyślone zdarzenia   B) zawiera zachętę do picia mleka 

C) gani postępowanie króla    D) mówi o ważnej postaci w naszej historii 
 

16. Wyraz bajka:  

A) ma dwie sylaby  B) ma trzy samogłoski     C) ma trzy spółgłoski    D) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek  
 

17. W tytule utworu:   

A) jest wyraz zapisywany jedną literą   B) są dwa wyrazy dwusylabowe   

C) nie ma wyrazu trzysylabowego    D) jest wyraz jednosylabowy) 
 

18. Wyraz flasza:  

A) oznacza butelka      B) ma dwie sylaby   

C) ma więcej liter niż głosek      D) zawiera głoską zapisywaną dwoma literami 
 

19. Sformułowanie: O, rety! wyraża: 

A) zmartwienie kucharza   B) rozbawienie C) rozpacz   D) smutek 
 

20. W zdaniu Król nie tknie nawet jaja:  

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

C) jest jeden wyraz dwusylabowy  D) jest tyle samo wyrazów jednosylabowych co dwusylabowych 
 

21. Wyrazy jadasz i pijesz  mają tyle samo:  

A) sylab   B) spółgłosek   C) samogłosek   D) liter 


