Trening przed klasówką
Szkoła podstawowa
Literatura: Jack Gantos "Co zrobi Joey Pigza"? (fragment) - praca z tekstem
Zarzuciłem sobie plecak na ramię i wyszedłem przez obrotowe drzwi na ulicę Królewską,
gdzie złapałem autobus do centrum handlowego Fruitville. Nigdy przedtem nie kupowałem
sobie samodzielnie ubrania, więc przechadzałem się pomiędzy manekinami, dopóki nie
znalazłem takiego, który mi się podobał. Miał na sobie spodnie koloru khaki, jasnoniebieską
koszulę i granatowy blezer oraz krawat w paski. Na nogach miał skarpetki w turecki wzór i
brązowe mokasyny. Przepasany był brązowym paskiem. Pomyślałem sobie, że gdyby miał
coś do powiedzenia, ludzie na pewno by go słuchali. Gdyby powiedział: "Odłóż ten nóż",
mama by go odłożyła. Gdyby powiedział: "Weź się w garść i znajdź sobie pracę", tata by się
pozbierał i poszedł do pracy, i zacząłby się zachowywać, jak przystało mężczyźnie w jego
wieku. A gdyby powiedział babci, że ma rzucić palenie i oddychać świeżym powietrzem,
nadal by żyła.
Podszedłem do ekspedienta i powiedziałem, że chcę dokładnie taki zestaw oraz komplet
bielizny, a on zabrał mnie razem z moimi psami do przymierzalni i przynosił mi ubrania
różnych rozmiarów, aż wreszcie dobraliśmy odpowiednie. Przyodziałem mój nowy strój, a
stare łachy wrzuciłem do śmietnika.
Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada
A. bohater utworu.
B. babcia bohatera utworu.
C. mama bohatera utworu.
Zadanie 2
Chłopiec opowiada o
A. samodzielnym kupowaniu przyborów szkolnych.
B. samodzielnym kupowaniu ubrania.
C. kupowaniu ubrania razem z tatą.
Zadanie 3
Sklep znajdował się
A. w pasażu handlowym.
B. na targu.
C. w centrum handlowym.

Zadanie 4
Manekin wywarł na chłopcu wrażenie
A. zdecydowanego.
B. niecierpliwego.
C. roztargnionego.
Zadanie 5
Frazeologizm 'złapać autobus' oznacza
A. nie pozwolić autobusowi odjechać z przystanku.
B. uwięzić autobus w garażu.
C. wsiąść do autobusu.
Zadanie 6
Gdyby powiedział: "Odłóż ten nóż" to przykład mowy
A. niezależnej.
B. zależnej.
C. pozornie zależnej.
Zadanie 7
Wyraz 'jasnoniebieski' to
A. złożenie.
B. zrost.
C. zestawienie.
Zadanie 8
Wyraz 'łachy' jest charakterystyczny dla stylu
A. artystycznego.
B. naukowego.
C. potocznego.
Zadanie 9
Czasownik 'podszedłem' ma aspekt
A. dokonany.
B. niedokonany.
C. przechodni.

Zadanie 10
W wypowiedzeniu 'Przepasany był brązowym paskiem' występuje
A. podmiot logiczny i orzeczenie proste.
B. podmiot domyślny i orzeczenie złożone.
C. podmiot gramatyczny i równoważnik zdania.
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