
Trening przed klasówką 

 

Szkoła podstawowa 

Kształcenie literackie: praca z tekstem - "Gdy śliczna Panna..." 

 

Gdy śliczna Panna Syna kołysała 

Z wielkim weselem tak jemu śpiewała: 

Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko 

Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko 

 

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 

Pomóż radości wszelkiej sercu memu 

Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu 

Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 

 

Sypcie się z nieba śliczni aniołowie 

Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie 

Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku 

Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku 

 

Cicho wietrzyku, cicho południowy 

cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy 

Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku 

Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku 

 

Zadanie 1 

Wiersz ma budowę 

 

A. stychiczną. 

B. stroficzną. 

 

Zadanie 2 

Układ rymów w zwrotce pierwszej jest następujący 

 

A. abab. 

B. aabc. 

C. aabb. 

 

Zadanie 3 

Podmiot liryczny w wierszu 

 

A. wyraża swoje myśli, emocje bezpośrednio. 

B. ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną. 

C. kieruje swoje wypowiedzi do „ty” lirycznego. 



Zadanie 4 

Powyższy wiersz jest 

 

A. balladą. 

B. pieśnią. 

C. elegią. 

 

Zadanie 5 

Wyrażenie ‘śliczna Panna’ to 

 

A. porównanie. 

B. uosobienie. 

C. epitet. 

 

Zadanie 6 

Wyraz ‘żłóbeczek’ to 

 

A. eufemizm. 

B. zdrobnienie. 

C. onomatopeja. 

 

Zadanie 7 

W wierszu została wyrażona 

 

A. radość władców świata z powodu narodzin Jezusa. 

B. radość Maryi z powodu narodzin Jezusa. 

C. radość Józefa z powodu narodzin Jezusa. 

 

Zadanie 8 

Powyższy tekst jest napisany 

 

A. stylem popularnonaukowym. 

B. stylem publicystycznym. 

C. stylem artystycznym. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

  

Zadanie 1 

B 

 

Zadanie 2 

C 

 

 



Zadanie 3 

B 

 

Zadanie 4 

B 

 

Zadanie 5 

C 

 

Zadanie 6 

B 

 

Zadanie 7 

B 

 

Zadanie 8 

C 

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

Forma wypowiedzi: przepis 

 

Wigilijna zupa grzybowa 

Czas przygotowania: ok. 40 minut 

 

Sposób przygotowania: 

5 dkg suszonych grzybów zalewamy 2 l letniej wody i gotujemy na małym ogniu pod 

przykryciem. Gdy grzyby zmiękną, dodajemy umytą i pokrojoną w grubą kostkę włoszczyznę 

oraz pieprz. Wszystko gotujemy przez 30 minut. Do przelanej przez gęste sitko zupy 

dodajemy ugotowane i pokrojone w cieniutkie paseczki czapeczki grzybów. Solimy do 

smaku. 

 

Zadanie 1 

Wypisz z tekstu składniki potrawy. 

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

Zadanie 2 

Przekształć tekst w taki sposób, aby czasowniki zamienić na bezokoliczniki. 

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

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

Składniki: 

5 dkg suszonych  grzybów 

2 l przegotowanej letniej wody 

włoszczyzna  



pieprz 

sól 

 

Zadanie 2 

5 dkg suszonych grzybów zalać 2 l letniej wody i gotować na małym ogniu pod przykryciem. 

Gdy grzyby zmiękną, dodać umytą i pokrojoną w grubą kostkę włoszczyznę oraz pieprz. 

Wszystko gotować przez 30 minut. Do przelanej przez gęste sitko zupy dodać ugotowane i 

pokrojone w cieniutkie paseczki czapeczki grzybów. Posolić do smaku. 

 

 


