Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Renė Gościnny, Jean Jacques Sempė MIKOŁAJEK ( fragm.)

Któregoś popołudnia zaprosiłem do siebie kolegów, żeby pobawić się w kowbojów. Wszyscy przynieśli rozmaite
swoje skarby. Rufus dostał od swego taty, który jest policjantem, policyjną czapkę, kajdanki, rewolwer, białą pałkę
i gwizdek. Euzebiusz miał stary harcerski kapelusz swojego starszego brata, pas z drewnianymi nabojami i dwa
futerały, w których były ogromne rewolwery z rękojeściami, wykładanymi taką masą, jak na puderniczce, którą tata
kupił mamie, kiedy się posprzeczali przez przypaloną pieczeń, a mama powiedziała, że się przypaliła, bo tata się
spóźnił na obiad. Alcest był przebrany za Indianina, miał drewniany topór i pióropusz - wyglądał jak tłusty kurak;
Gotfryd który lubi się przebierać i który ma bardzo bogatego tatę - tata kupuje Gotfrydowi wszystko, co tylko
Gotfryd chce - był ubrany zupełnie jak kowboj: w spodnie z frędzlami, skórzaną kamizelkę, kraciastą koszulę, duży
kapelusz; miał rewolwer na kapiszony i wspaniałe ostrogi. Ja miałem czarną maskę, którą dostałem na tłusty
czwartek, strzelbę na strzały i czerwoną chustkę na szyi (stary szalik mamy). Wyglądaliśmy fajnie!
Bawiliśmy się w ogrodzie i mama powiedziała, że zawoła nas na podwieczorek.
- No więc - powiedziałem - ja jestem dzielny Joe i mam białego konia, a wy jesteście bandyci, ale na końcu ja
zwyciężam.
Ale koledzy się nie zgodzili; z tym właśnie największy kłopot, że jak się człowiek bawi sam, to jest nudno, a jak są
inni, to się ciągle sprzeczają.
- A dlaczego ja nie mam być dzielnym Joe - zawołał Euzebiusz - i dlaczego ja nie mam mieć białego konia?
- Z taką gębą, jak twoja, nie możesz być dzielnym Joe - powiedział Alcest.
- Te, Indianin, zamknij się albo cię kopnę w kuper - powiedział Euzebiusz.
On jest bardzo silny i lubi dawać pięścią w nos, ale żeby w kuper, to mnie zdziwiło, chociaż rzeczywiście Alcest
wyglądał jak tłusty kurak.
- W każdym razie, żebyście wiedzieli, że to ja będę szeryfem - powiedział Rufus.
- Szeryfem! - krzyknął Gotfryd. - Gdzieś ty widział szeryfa w takiej czapce? To śmiechu warte!
To się nie spodobało Rufusowi, który ma tatę policjanta.
- Mój tata - powiedział - nosi taką czapkę i nikt się nie śmieje!
- Ale wszyscy by się śmiali, gdyby był tak ubrany w Teksasie - powiedział Gotfryd i Rufus uderzył go w szczękę;
wtedy Gotfryd wyciągnął rewolwer z futerału i powiedział:
- Pożałujesz tego, Joe!
Rufus walnął go jeszcze jeden raz, a Gotfryd usiadł na ziemi i wystrzelił z rewolweru: Rufus złapał się rękami za
brzuch, zaczął się wykrzywiać i upadł jęcząc:
- Zwyciężyłeś, podły kujocie, ale będę pomszczony!
Ja galopowałem przez ogród, bijąc się po spodniach, żeby jechać szybciej, ale Euzebiusz podszedł do mnie i
powiedział:
- Zejdź z białego konia. To mój koń.
- Nie, szanowny panie - odpowiedziałem mu - ja jestem u siebie i ja mam białego konia.
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1. W Dopełniaczu l.mn. rzeczownik kowboj ma formę: :
 A. kowbojów
 B. kowboi

 C. obie formy są poprawne

2. Który przymiotnik się stopniuje:
 A. skórzana
 B. przypalona

 C. drewniana

3. Który wyraz nie należy do rodziny wyrazów związanych ze słowem koń :
 A. kucyk
 B. koniuszy
 C. konno
4. Forma zapisana prawidłowo to :
 A. te popołudnie
 B. to popołudnie

 C. to po południe

5. Wypowiedzenie Euzebiusz miał stary harcerski kapelusz swojego starszego brata, pas z drewnianymi nabojami
i dwa futerały to:
 A. zdanie pojedyncze
 B. zdanie złożone
 C. równoważnik zdania
6. Błąd pojawia się w zdaniu :
 A. Mikołajek, Alcest, Rufus, Euzebiusz i Gotfryd byli bardzo śmiali.
 B. Mikołajek i jego koledzy często się śmieli w czasie zabawy.
 C. Gotfryd i Euzebiusz śmiali się z Rufusa.
7. Jaką częścią mowy jest wyraz chociaż :
 A. przyimek
 B. spójnik

 C. zaimek

8. W ilu przypadkach rzeczownik nabój występuje w formie naboju :
 A. jednym
 B. dwóch

 C. trzech

9. Funkcję podmiotu w zdaniu Tata kupuje Gotfrydowi wszystko, co tylko chce pełni wyraz:
 A. Gotfrydowi
 B. wszystko
 C. tata
10. W zdaniu A dlaczego ja nie mam być dzielnym Joe wskazany wyraz jest określeniem:
 A. rzeczownika
 B. czasownika
 C. przymiotnika
11. Które wypowiedzenie jest równoważnikiem zdania:
 A. Pożałujesz tego, Joe.
 B. Zejdź z białego konia.

 C. To mój koń.

12. Czasownik pobawić się nie posiada:
 A. czasu przeszłego
 B. czasu przyszłego

 C. czasu teraźniejszego

13. Wyrażenie przyimkowe znajduje się w zdaniu:
 A. Bawiliśmy się w ogrodzie.
 B. To się nie spodobało Rufusowi.

 C. Wszyscy przynieśli rozmaite swoje skarby.

14. Synonimem przysłówka fajnie nie jest:
 A. niekiepsko
 B. niebagatelnie

 C. niefinezyjnie

15. Użyty w tekście liczebnik jeden należy do kategorii:
 A. głównych
 B. porządkowych

 C. zbiorowych

16. W zdaniu Wszyscy przynieśli rozmaite swoje skarby do grupy orzeczenia należą wyrazy:
 A. wszyscy, przynieśli, skarby
 B. przynieśli, rozmaite, swoje
 C. wszyscy, przynieśli, swoje
17. W której parze znajdują się wyrazy nieodmienne:
 A. któregoś, nudno
 B. chociaż, więc

 C. mój, swoje

18. W którym przykładzie występuje rodzaj męskoosobowy:
 A. groźni bandyci
 B. ogromne drzewa

 C. policyjne czapki

19. Określ formę gramatyczną wskazanego wyrazu Rufus złapał się rękami za brzuch.
 A. M. r.m. l.poj.
 B. W. r.m. l.poj.
 C. B. r.m. l.poj.
20. Wyrazy: policjant, policyjna, policja to :
 A. wyrazy pokrewne
 B. synonimy
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 C. homonimy

