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KONKURS CZYTELNICZY pod hasłem :
Czy znasz wiersze Jana Brzechwy
1. Podkre l prawidłow odpowied .

3 pkt.

a) Czy Brzechwa to prawdziwe nazwisko poety ?
- tak
- nie
b) W który roku urodził si Jan Brzechwa ?
- 1800
- 1966
- 1900
c) W jakim kraju urodził si Jan Brzechwa ?
- w Polsce
- na Ukrainie
- w Ameryce
2. Zaznacz utwory, które napisał Jan Brzechwa.

5 pkt.

- „Psotki i mieszki”
- „Lokomotywa”
- „Pytalski”
- „Samochwała”
- „Ptasie radio”
- „Stonoga”
- „Sójka”
- „Stefek Burczymucha” - „Ptasie plotki”
3. Po uwa nym przeczytaniu tekstu, wykre l zwrotk , która nie
nale y do wiersza „Skar ypyta”.
3 pkt.
Piotru nie był dzisiaj w szkole,
Antek zrobił dziur w stole,
Wanda obrus poplamiła,
Zosia szyi nie umyła,
Jurek zgubił klucz, a Wacek
Zjadł ze stołu cały placek.
To nie wszystko, prosz pana!
U stryjenki wczoraj z rana
Abecadło z pieca spadło,
Cał piecze z ronda zjadło!
Któ si ciebie o to pyta!
Nikt. Ja jestem skar ypyta.

4. Na podstawie fragmentu wiersza napisz jego tytuł:

3 pkt.

„ – A to feler –
westchn ł Seler”

,,Na straganie”

„- Zdolna jestem niesłychanie,
Najpi kniejsze mam ubranie,”

„Samochwała”

„ Znów wybiera si za morze,
Ala wybra si nie mo e.”

„Sójka”

5. Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?

11 pkt.

Kaczka-dziwaczka
a/ Połkn ła dwa złote (kto?)
b/ Nic nie robił cały dzie (kto?) le
c/ Mieszkał w jabłuszku (kto?)
robaczek
d/ Ta cz c ze sob uszyły fartuch cały (kto?)
igła z nitk
e/ Wlazł na tyczk i przedrze niał ogrodniczk (kto?) pomidor
f/ M drzejsze od kury (kto?) jajko
g/ Wyspy, których nie ma (jakie?) Bergamuty
h/ Posłał koziołeczka po bułeczki do miasteczka (kto?) kozioł
hipopotam
i/ O wiadczył si abie (kto?)
j/ Leciała z łodzi do Zgierza (kto?)
mucha
k/ Siedziała na d bie i mówiła, e si przezi bi (kto?)
zi ba
6. Otocz p tl wyrazy okre laj ce cechy Lisa Witalisa.
zły
dumny

dobry dla zwierz t,

yczliwy,

uczciwy, kole e ski,
nieuczciwy

sprytny

prawdomówny,
przebiegły.

5 pkt.

7. Do podanych cech warzyw dopisz ich nazwy według wzoru.
Na straganie
Dopisz tytuł utworu. ....................................
wi dn cy –
krzepka
–

koper
rzepka

blada
–
czerwony –

4 pkt.

pietruszka
buraczek

8. Uzupełnij zdania.

4 pkt.

Witalis
Lis (kto?) - ................................ miał wiele skarbów.
sprytny
Był nieuczciwy i (jaki ?) ..........................
zwierz ta
Oszukiwał wszystkie (kogo?) ..................................
złe
Za (jakie?) .............................. post powanie zastał ukarany.
Kursyw zapisano prawidłowe odpowiedzi.

Razem punktów: 38

