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Język polski  - Anna Kozimor  

 

TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM KLASA VI B,C 

data: 16.03.2020 r. 

 

DOM 

 

Przeczytaj uważnie fragment „Pana Tadeusza" A. Mickiewicza i odpowiedz na pytania od 1. do 3. 

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,         

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,             

Stal dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany; 

Świeciły się z daleka pobielane ściany,                           

Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni                       

Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.                        

Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi1,             

I  stodołę miał  wielką, i przy niej trzy stogi                

Użątku2, co pod strzechą zmieścić się nie może; 

Widać, że okolica obfita we zboże,                                  

l widać z liczby kopic3, co wzdłuż i wszerz smugów4 

Świecą gęsto jak gwiazdy, widać  z liczby pługów 

Orzących wcześnie łany ogromne ugoru, 

Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,               

Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:                      

Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.                

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,              

Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. 

1
 chędogi - porządny, zadbany  

3
 kopica - kopa zboża; snopek 

2
 użgtek - zżęte zboże, zbiory         

4
 smug - długie, wąskie pole;          

w szerszym znaczeniu: pole, łąka 

 

  

1. Opisywany dom był: 

A. z drewna, ale nie podmurowany 

C. murowany 

B. z drewna, ale podmurowany 

D. ceglany 

  

2. Słowo „chędogi" oznacza: 

A. dobry 

C. zadbany 

B. porządny 

D. prawidłowe odpowiedzi „B" i „C" 

  

3. Podkreślone wyrażenia to: 

A. apostrofy                

C. powtórzenia 

B. epitety 

D. porównania 

  

4. Topola to drzewo: 

A. iglaste   

C. bezlistne 

B. liściaste 

D. z igłami opadającymi na zimę 



 2 

 

 

5. 

Poniżej przedstawiono etapy budowania domu. Określ, który plan jest właściwy 

 

A. 

I. projektowanie domu 

II. budowanie domu 

III. prace geodezyjne 

IV. prace hydrauliczne, elektryczne, gazowe 

V. prace wykończeniowe 

C. 

I. projektowanie domu 

II. prace geodezyjne 

III. prace wykończeniowe 

IV. budowanie domu 

V. prace hydrauliczne, elektryczne, gazowe 

 

B. 

I. projektowanie domu 

II. prace hydrauliczne, elektryczne, gazowe 

III. budowanie domu 

IV. prace geodezyjne 

V. prace wykończeniowe 

D. 

I. projektowanie domu 

II. prace geodezyjne 

III. budowanie domu 

IV. prace hydrauliczne, elektryczne, gazowe 

V. prace wykończeniowe 

 Na podstawie tekstu umieszczonego poniżej odpowiedz na pytania od 6. do 8. 
 

Ciemna noc zapadła na pustkowiu, gdy Joe usłyszał szelest kroków i głos ojca: 
- Czy to ty, Joe? 
- Tak, ojcze. 

Głos Sama Carralough nie brzmiał już gniewnie. W serce chłopca wstąpiła 
nagle otucha, gdy poczuł obok siebie wysoką postać ojca, która zamajaczyła w 
mroku. 

- Wybrałeś się na przechadzkę, chłopcze? 
- Tak, ojcze - odpowiedział Joe. 

Joe wiedział, że ojcu zawsze było trudno „nawiązać rozmowę", jak to sam 
określał. Trwało też dość długo, zanim znowu przemówił. 

Oparł rękę na ramieniu chłopca i tak szli razem przez płaskowyż. Milczeli obaj, 
jakby zadowoleni, że są razem. Potem odezwał się ojciec: 

- O tej porze przechadzka to niezwykła rzecz, czy nie uważasz, Joe? 
- Tak, ojcze. 

Ojciec skinął głową. Zdawał się być zadowolony z tego, co sam powiedział, i z od-
powiedzi syna. Szedł swobodnie, Joe starał się dorównać jego dużym, miarowym 
krokom. Tak weszli w milczeniu na niewielkie wzgórze. Pod stopami wyczuli 
kamienisty grunt: byli wśród skał. [...]I nagle w sercu chłopca wezbrała wdzięczność dla 
tego silnego i rosłego człowieka, który odszukał go na wrzosowisku, aby go pocieszyć. 

fragment książki E. Knighta „Lassie, wróć!" 

 

6. Sam to: 

A. brat Joego B. kuzyn Joego 

C. ojciec Joego D. kolega Joego 
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7. Joe zrozumiał, że nadchodzi Sam, ponieważ usłyszał: 

A. odgłos jego kroków i jego głos B. rozmowę, którą toczył z jego                         

bratem 

C. odgłos podjeżdżającego samochodu D. jego śpiew 

8. Ojcu było trudno: 

A. nawiązać rozmowę B. krzyczeć 

C. biegać D. słuchać 

9. Tata Michałka ma urodziny 10 X, a Michałek ma urodziny miesiąc później. W jakim 

miesiącu wypadają urodziny Michałka? 

A. w grudniu B. w lipcu 

C. w październiku D. w listopadzie 

 

 

Poniżej zamieszczono fragment wiersza Ewy Lipskiej „Dom Dziecka". Na jego podstawie 

rozwiąż zadania od 10. do 13. 

Trzydzieści par pantofelków filcowych 

z wyszytym na środku kwiatem tulipanu. 

Trzydzieści fartuszków poplamionych sokiem 

z czarnej porzeczki. Trzydzieści nieruchomych kotów 

wyhaftowanych ściegiem płaskim. 

Trzydzieści par wyciągniętych rączek, 

ale tylko po łyżki do zupy mlecznej. 

Trzydzieści par oczu otwieranych we śnie, 

aby dojrzeć rodziców na wzgórzach cukierków. 

10. W utworze występuje trzydzieści par: 

A. rączek, pantofelków, oczu               B. fartuszków, rączek, oczu 

C. kotów, pantofelków, oczu                C. uszu, oczu, rączek 

11. Kwiat tulipanu jest wyszyty na: 

A. pantofelkach                                    C. sukienkach 

C. sukienkach                                      D. kołnierzykach 

12. Rączki są wyciągnięte po: 

A. łyżki do zupy mlecznej B. zabawki 

C. bajki D. kocyk 

13. Wypisz z tekstu trzy epitety w mianowniku liczby mnogiej. 

…………………………………………………………… 

 

 
 

  
 


