
Trening przed klasówką 

 

Szkoła podstawowa 

 

Kształcenie literackie: praca z tekstem - Hans Petersen "Magnus i wiewiórka" 

(fragment) 

 

Przeczytaj poniższy fragment, a następnie wskaż poprawne odpowiedzi. 

 

Magnus przystanął i wyjrzał przez okno na klatce schodowej. Podwórze było daleko w dole, 

całe wybrukowane kocimi łbami, tylko od bramy biegły wąskie chodniczki z płaskich, 

czworobocznych kamieni. Pod ścianami stało przeważnie mnóstwo rowerów. Czasami 

wjeżdżała przez bramę ciężarówka, żeby coś wyładować albo załadować.  A potem 

odjeżdżała. Ulica z drugiej strony bramy należała już do centrum miasta i jeździło po niej 

moc samochodów i rowerów. Była to właściwie wąska, boczna uliczka, ponieważ jednak 

łączyła Ulicę Portową Wschodnią z ulicą Portową Zachodnią, a te były największymi 

arteriami w Goteborgu, więc i na niej panował duży ruch. 

 

Zadanie 1 

Wydarzenia rozgrywają się  

 

A.  w Gotenborgu. 

B. w Goterborgu. 

C. w  Goteborgu. 

 

Zadanie 2 

Bohater, o którym mowa w powyższym fragmencie ma na imię 

 

A. Mognus. 

B. Magnus. 

C. Magnas. 

 

Zadanie 3 

Ulica z drugiej strony bramy była 

 

A. wąska i centralna. 

B. wąska i boczna. 

C. boczna i szeroka. 

 

Zadanie 4 

Podwórze było 

 

A. wybrukowane kocimi uszami. 

B. wybrukowane kocimi ogonami. 



C. wybrukowane kocimi łbami. 

 

Zadanie 5 

Słowo 'moc' zastosowane w tym fragmencie oznacza 

 

A. siłę. 

B. bardzo dużo czegoś. 

C. potęgę. 

 

Zadanie 6 

 Pod ścianami stało 

 

A. mnóstwo motocykli. 

B. mnóstwo rowerów i motocykli. 

C. mnóstwo rowerów. 

 

Zadanie 7 

Ciężarówka wjeżdżała przez bramę 

 

A. zawsze w południe. 

B. zawsze po południu. 

C. od czasu do czasu. 

 

Zadanie 8 

 O wydarzeniach opowiada: 

 

A. jeden z bohaterów. 

B. osoba postronna. 

C. jest to rozmowa dwóch osób. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

C 

 

Zadanie 2 

A 

 

Zadanie 3 

B 

 

Zadanie 4 

C 

 



Zadanie 5 

B 

 

Zadanie 6 

C 

 

Zadanie 7 

C 

 

Zadanie 8 

B 

....................................................................................................................................................... 

 

Kształcenie literackie: zawiadomienie 

 

Zadanie 1 

Ułóż treść zawiadomienia. 

 

o godz. 12.00, Sekretarz Szkoły, że lista uczniów przyjętych do klasy 'O', Sekretariat Szkoły 

Podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018, w dniu 15.06.2018, nr 3 im. Jana Brzechwy, 

Zofia Borowik, Zawiadomienie, w Olsztynie, zostanie ogłoszona, zawiadamia rodziców 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

 

     Zawiadomienie 

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Olsztynie zawiadamia rodziców, 

że lista uczniów przyjętych do klasy ‘O’ w roku szkolnym 2017/2018 zostanie ogłoszona w 

dniu 15. 06. 2018 r., o godz. 12.00. 

 

Sekretarz Szkoły 

Zofia Borowik 

....................................................................................................................................................... 

 

Kształcenie językowe: zaimki 

 

Zadanie 1 

Zastąp zaimkami wyróżnione części mowy i je nazwij. 

 

A. Róże o poranku potrzebują świeżej wody. Trzeba ..... często podlewać. 

B. Marek obejrzał ciekawy film. Też chciałbym ..... film obejrzeć. 

C. Wczoraj miałam temperaturę i bolała mnie głowa. ..... mama dała mi tabletki. 



D. Na stole leży siedem jabłek. ..... jabłek leży na stole? 

 

Zadanie 2 

Wybierz właściwą formę zaimków. 

 

A. Bardzo cię/ciebie lubię. 

B. Zapytaj mnie/mi, a nie go/jego. 

C. Ci/tobie też się tak wydaje. 

D. Nie przyjdę do jej/niej. 

E. Komu podarujesz upominek? - Mu/jemu. 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij luki odpowiednimi zaimkami. 

 

A. Basia lubi dalekie podróże. Podczas ..... zwiedza ciekawe miejsca. 

B. Mam koleżankę Elę. Lubię z ..... spędzać czas. 

C. Jacek ma psa. Codziennie chodzi z ..... na spacer. 

D. Przyjaźnię się z Magdą, która  powierzyła ..... swój sekret. 

E. Lubię patrzeć na morze. ..... krajobraz jest zachwycający. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. je. 

rzeczownik. 

B. taki. 

przymiotnik. 

C. wtedy. 

przysłówek. 

D. ile.  

liczebnik. 

 

Zadanie 2 

A. Bardzo cię  lubię. 

B. Zapytaj mnie, a nie  jego. 

C. Tobie też się tak wydaje. 

D. Nie przyjdę do niej. 

E. Komu podarujesz upominek? - Jemu. 

 

Zadanie 3 

A. Basia lubi dalekie podróże. Podczas  niech zwiedza ciekawe miejsca. 

B. Mam koleżankę Elę. Lubię z nią  spędzać czas. 

C. Jacek ma psa. Codziennie chodzi z nim na spacer. 

D. Przyjaźnię się z Magdą, która powierzyła mi swój sekret. 



E. Lubię patrzeć na morze. Ten krajobraz jest zachwycający. 

 


