
Trening przed klasówką 

 

Szkoła podstawowa 

Kształcenie literackie: Susie Morgenstern "Ernest i tajemnicze listy" (fragment) 

 

Wiktoria nie zważała na to, czy Ernest odpowiadał na jej pytania, gdyż miała wystarczająco 

dużo do powiedzenia za nich dwoje. 

- Moi rodzice są bardzo surowi: nie mamy prawa oglądać telewizji, zanim nie odrobimy 

lekcji. Jaki jest twój ulubiony program? Co najbardziej lubisz jeść? Kto jest twoim ulubionym 

piosenkarzem? Masz jakieś zajęcia po szkole? Bo ja gram na pianinie i chodzę na basen. 

Dokąd jeździsz na wakacje? Zbierasz coś? Bo ja kolekcjonuję sreberka po czekoladkach. 

Byłeś za granicą? Rodzice pozwalają ci chodzić na imprezy? 

Ernest - taki świetny uczeń - okazał się kompletnym ignorantem: nie potrafił odpowiedzieć 

ani na jedno z jej pytań. Nie znał żadnego piosenkarza, żadnego programu telewizyjnego. 

Ulubione danie? Je się to, co podają. [...] 

- Wystarczy pytań. A ty nie chcesz mnie o nic zapytać? 

Ernest poczuł niepokój. Nikt nigdy nie zadawał mu pytań i nie nauczył się ich formułować. 

Poza tym nie rozwinął w sobie ciekawości wobec otaczających go ludzi. Mimo to starał się: 

drapał się w do tej pory nieużywaną część mózgu, aby wycisnąć z niej choćby najmniejszy 

znak zapytania. Jednak nic nie docierało z niego do jego ust. 

 

Zadanie 1 

Kto zadawał pytania? 

 

A. Ernest - Wiktorii. 

B. Wiktoria - Ernestowi. 

C. zarówno Ernest - Wiktorii  jak i Wiktoria - Ernestowi. 

 

Zadanie 2 

O co Wiktoria nie zapytała Ernesta? 

 

A. o jego ulubioną potrawę. 

B. o jego ulubionego piosenkarza. 

C. o jego ulubioną książkę. 

 

Zadanie 3 

W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyła Wiktoria? 

 

A. w zajęciach z gry w piłkę nożną. 

B. w zajęciach z gry na pianinie. 

C. w zajęciach z gry na fortepianie. 

 

 

 



Zadanie 4 

Na ile z pytań zadanych przez Wiktorię odpowiedział Ernest? 

 

A. na jedno pytanie. 

B. ani na jedno pytanie. 

C. na wybrane pytania. 

 

Zadanie 5 

Jaką osobą była Wiktoria? 

 

A. ciekawa otaczających ją ludzi. 

B. nadmiernie interesująca się cudzymi sprawami. 

C. natarczywie czegoś żądająca. 

 

Zadanie 6 

Wypowiedzenie 'Nikt nigdy nie zadawał mu pytań i nie nauczył się ich formułować' to 

 

A. zdanie podrzędnie złożone. 

B. zdanie współrzędnie złożone. 

C. równoważnik zdania. 

 

Zadanie 7 

Wyraz 'najbardziej' to  

 

A. przysłówek w  stopniu wyższym. 

B. przysłówek w stopniu najwyższym. 

C. przymiotnik w stopniu najwyższym. 

 

Zadanie 8 

W wyrazie 'świetny' głoska 'i' 

 

A. tylko zmiękcza głoskę 'w'. 

B. zmiękcza głoskę 'w' i tworzy sylabę. 

C. tylko tworzy sylabę. 

 

Zadanie 9 

Wyrazem podstawowym dla słowa 'piosenkarz' jest wyraz 

 

A. piosneczka. 

B. piosenka. 

C. piosnka. 

 

 

 



Zadanie 10 

W wypowiedzeniu 'Moi rodzice są bardzo surowi' do podkreślonego wyrazu najbardziej 

pasuje słowo 

 

A. ostrzy. 

B. twardzi. 

C. rygorystyczni. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B 

 

Zadanie 2 

C 

 

Zadanie 3 

B 

 

Zadanie 4 

B 

 

Zadanie 5 

A 

 

Zadanie 6 

B 

 

Zadanie 7 

B 

 

Zadanie 8 

A 

 

Zadanie 9 

B 

 

Zadanie 10 

C 

 


