
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów 

osobom trzecim. 

 

I. QUIZ JĘZYKOWY 

 

Zadanie 1 

Dokończ przysłowie. 

 

Na złodzieju czapka.............................. 

 

A. gore. 

B. płonie. 

C. świeci. 

 

Zadanie 2 

W puste miejsce wpisz poprawną formę czasownika. 

 

Turyści ....................................... górski krajobraz. 

 

A. podziwiał. 

B. podziwiali. 

C. podziwialiście. 

 

Zadanie 3 

W puste miejsce wpisz poprawną formę przymiotnika. 

 

Kamila kupiła ................................. sukienkę. 

 

A. czerwony. 

B. czerwone. 

C. czerwoną . 

 

Zadanie 4 

W puste miejsce wpisz poprawny przyimek. 

 

Porcelanowa filiżanka stoi ................ stole. 

 

A. na. 

B. obok. 

C. w. 

 



Zadanie 5 

Wyrazem o znaczeniu bliskoznacznym do słowa 'dobry'  jest wyraz 

 

A. złośliwy. 

B. przyjazny. 

C. okrutny. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A 

 

Zadanie 2 

B 

 

Zadanie 3 

C 

 

Zadanie 4 

A 

 

Zadanie 5 

B 

 

II. CZYTANIE TEKSTU 

 

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

Dinozaury żyły na długo przed pojawieniem się człowieka, około 237 milionów lat temu. 

Stanowiły bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt. Zamieszkiwały tereny wszystkich 

kontynentów. Były zarówno roślinożercami, jak i mięsożercami. Pierwotnie cechował je 

dwunożność, ale wiele z nich poruszało się zarówno na dwóch, jak i na czterech łapach. 

Liczne z nich miały rogi, kryzy, kolce i pancerze. Potwierdzono, że wszystkie dinozaury 

składały jaja i budowały gniazda. 

 

Zadanie 1 

Dinozaury żyły na Ziemi 

 

A. wraz z pojawieniem się człowieka. 

B. przed pojawieniem się ludzi. 

C. aż do V wieku n.e. 

 

 

 



Zadanie 2 

Miejscem zamieszkania dinozaurów były 

 

A. trzy kontynenty. 

B. niektóre kontynenty. 

C. wszystkie kontynenty. 

 

Zadanie 3 

Dinozaury budowały gniazda i 

 

A. nie składały jaj. 

B. podrzucały jaja ssakom. 

C. składały jaja. 

 

Zadanie 4 

Pożywieniem dinozaurów były 

 

A. rośliny. 

B. pokarmy mięsne.  

C. zarówno rośliny jak i mięso. 

 

Zadanie 5 

Dinozaury poruszały się  

 

A. tylko na dwóch łapach. 

B. zarówno na dwóch jak i na czterech łapach. 

C. tylko na czterech łapach. 

 

Zadanie 6 

Dinozaury nie miały 

 

A. pancerzy. 

B. kolców. 

C. futra. 

 

Zadanie 7 

Tekst ma charakter  

 

A. informacyjny. 

B. poetycki. 

C. urzędowy. 

 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B 

 

Zadanie 2 

C 

 

Zadanie 3 

C 

 

Zadanie 4 

C 

 

Zadanie 5 

B 

 

Zadanie 6 

C 

 

Zadanie 7 

A 

 

III. KULTURA POLSKA W MAŁYM PALCU 

Najstarsze polskie kolędy pochodzą z XV wieku i były tłumaczone z języków czeskiego i 

łacińskiego. Kolędy pisane w języku polskim zaczęły się pojawiać w XVII, XVIII czy XIX  

wieku. Ich autorami byli pisarze i poeci, księża i zakonnicy oraz znamienici kompozytorzy , 

przetwarzający z melodiach kolęd motywy muzyczne czerpane  np. z kościelnych hymnów 

łacińskich, a także z polonezów, tańców ludowych, kołysanek.  

Do najpopularniejszych polskich kolęd należą m.in. "Gdy śliczna Panna syna kołysała", 

"Jezus malusieńki", "Ach ubogi żłobie", "Bóg się rodzi", "Mizerna cicha, stajenka licha". 

 

 

 

 

 


