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
Gdy Trzech ................... mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.
A. mocarzy
B. Króli
C. władców.
Zadanie 2
W puste miejsce wpisz poprawną formę przymiotnika.
Dzieci w parku ulepiły ................................ bałwana.
A. śniegowemu.
B. śniegowego.
C. śniegowym.
Zadanie 3
W puste miejsce wpisz poprawną formę liczebnika.
Na przyjęcie przyszło .................................... osób.
A. dwadzieścioro.
B. dwudziestu
C. dwudziesty.
Zadanie 4
W puste miejsce wpisz poprawny przyimek.
Marysia spędziła ferie zimowe ......... górach.
A. na
B. pod
C. w

Zadanie 5
Wyrazem przeciwstawnym do słowa 'mroźny' jest wyraz
A. lodowaty.
B. rozgrzany.
C. chłodny.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
Zadanie 1
B
Zadanie 2
B
Zadanie 3
A
Zadanie 4
C
Zadanie 5
B
II. CZYTANIE TEKSTU
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi.
W grodzie Kraka dobrze się działo. Poddani żyli w dostatku, a książę troszczył się o swój
lud. Pewnego razu na miasto spadło wielkie nieszczęście. W pieczarze pod zamkowym
wzgórzem zamieszkał smok. Był to okrutny żarłok, który codziennie zjadał kilka krów,
owiec, baranów. Kiedy tego było mało, zaczął pożerać ludzi. Na mieszkańców grodu padł
blady strach. Książę ogłosił, iż śmiałek, który pokona potwora, otrzyma sowitą nagrodę.
Wielu odważnych ludzi na próżno starało się zabić smoka. Wreszcie przed obliczem księcia
stawił się krakowski szewczyk Skuba i ofiarował swoją pomoc. Kazał zabić barana, a jego
wnętrzności wypchać siarką i smołą. Następnie podrzucił zwierzę przed grotę smoka. Potwór
widząc smakowity kąsek, łapczywie zabrał się do jedzenia. Kiedy spożył posiłek, zachciało
mu się pić, bo siarka paliła jego wnętrzności. Doczołgał się do Wisły i tak chłeptał wodę aż
pękł. Wielka radość zapanowała w mieście. Krak urządził wspaniałą ucztę, a dzielny
szewczyk Skuba otrzymał sowitą zapłatę.
Zadanie 1
W pieczarze zamieszkał
A. lew.

B. smok.
C. dinozaur.
Zadanie 2
Miasto należało do
A. księcia Kraka.
B. króla Kraka.
C. cesarza Kraka.
Zadanie 3
Szewczyk nazywał się
A. Dratewka.
B. Igiełka.
C. Skuba.
Zadanie 4
Wnętrzności barana wypchano
A. siarką.
B. smołą i siarką.
C. smołą.
Zadanie 5
Smokowi po zjedzeniu wypchanego barana chciało się
A. pić wody.
B. spać.
C. pić soku.
Zadanie 6
Smok pijąc wodę z rzeki
A. ugasił pragnienie.
B. dwukrotnie powiększył swoją objętość.
C. pękł.
Zadanie 7
Po pokonaniu smoka szewczyk
A. otrzymał zapłatę.
B. został władcą miasta.
C. założył restaurację.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
Zadanie 1
B
Zadanie 2
A
Zadanie 3
C
Zadanie 4
B
Zadanie 5
A
Zadanie 6
C
Zadanie 7
A
III. KULTURA POLSKA W MAŁYM PALCU
Kopce są osobliwością Krakowa. Były sypane jako dowód wdzięczności dla zasług
wybitnych postaci. W Lesie Wolskim usytuowany jest kopiec Tadeusza Kościuszki. Liczy on
34 metry wysokości. Usypano go z ziemi przywiezionej z pól bitewnych z czasów insurekcji
kościuszkowskiej. Na jego szczycie znajduje się głaz z tatrzańskiego granitu. Niedaleko
znajduje się kopiec Józefa Piłsudskiego. Liczy 36 metrów wysokości. Na szczycie znajduje
się granitowy kamień, na którym wyryto krzyż legionowy. W kopcu znalazła się ziemia
przywieziona z tych miejsc, w których walczyli polscy żołnierze w latach 1794-1920 oraz z
miejsc męczeństwa Polaków podczas II wojny światowej. Na Krzemionkach (część
Podgórza) znajduje się kopiec Krakusa. Został usypany prawdopodobnie w VII wieku. Liczy
16 metrów wysokości i uważany jest za grób legendarnego władcy miasta – księcia Kraka. Na
terenie dawnej wsi Mogiła (dzisiaj obszar Nowej Huty) znajduje się kopiec Wandy. Ma 14
metrów wysokości i poświęcony jest legendarnej wnuczce Kraka – księżniczce Wandzie.

