
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. 

 

……………….. i pracą ludzie się bogacą. 

 

A. Lenistwem 

B. Nauką 

C. Obyczajami 

 

Zadanie 2 

W puste miejsce wpisz poprawną formę czasownika. 

 

Kasia z radością ……………. do szkoły. 

 

A. idziemy 

B. idzie 

C. idziecie 

 

Zadanie 3 

W puste miejsce wpisz poprawną formę przymiotnika. 

 

Zeszyty mają ………………… okładki. 

 

A. kolorowe 

B. kolorowych 

C. kolorowym 

 

Zadanie 4 

W puste miejsce wpisz poprawną formę liczebnika. 

 

W klasie było …………….. dziewczynek. 

 

A. piątego 

B. piątemu 

C. pięć 

 

 

 

 



Zadanie 5 

Do rodziny wyrazu ‘szkoła’ nie należy wyraz 

 

A. nauka. 

B. szkolny. 

C. szkółka. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B 

 

Zadanie 2 

B 

 

Zadanie 3 

A 

 

Zadanie 4 

C 

 

Zadanie 5 

A 

 

II. CZYTANIE TEKSTU 

 

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

„Ojej! – myśli sobie. – Zdaje mi się, że zapomniałem wczoraj włożyć piórnik do tornistra”. 

Taką rzecz trzeba koniecznie sprawdzić. Jacek otwiera tornister: wszystko w nim jest na 

miejscu, i piórnik też. […] Właśnie kiedy już zapiął tornister, przypomniał sobie, że nie 

bardzo pamięta, jak wygląda ta nowa temperówka, którą wczoraj dostał. Więc znów tornister 

otworzył, wyjął piórnik, a z piórnika temperówkę. […] 

Potem wstali mama i tatuś i razem z babcią powiedzieli: 

- Wszystkiego dobrego, Jacusiu! Dziś twoje święto. […] 

Ale ten Jacek: jaki  dziś wystrojony! Ubranie odświeżone, koszula czyściutka, a skarpetki to 

już zupełnie nowe. Uczesany, siada do śniadania. 

 

Zadanie 1 

Chłopiec ma na imię 

 

A. Jarek. 

B. Jacek. 

C. Janek. 

 

 

 



Zadanie 2 

Chłopiec przygotowywał się do 

 

A. zakończenia roku szkolnego. 

B. wyjazdu na wycieczkę. 

C. rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Zadanie 3 

Temperówka znajdowała się w  

 

A. piórniku. 

B. pudełku. 

C. saszetce. 

 

Zadanie 4 

Chłopcu złożyli życzenia 

 

A. babcia i mama. 

B. mama i tata. 

C. mama, tata i babcia. 

 

Zadanie 5 

Ubranie chłopca było 

 

A. sportowe. 

B. odświętne. 

C. codzienne. 

 

Zadanie 6 

Chłopiec przed wyjściem do szkoły był 

 

A. smutny. 

B. podekscytowany. 

C. obojętny. 

 

Zadanie 7 

Tekst ma charakter 

 

A. literacki. 

B. publicystyczny. 

C. popularnonaukowy. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B 

 



Zadanie 2 

C 

 

Zadanie 3 

A 

 

Zadanie 4 

C 

 

Zadanie 5 

B 

 

Zadanie 6 

B 

 

Zadanie 7 

A 

 

 


