
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 

Co znaczy  frazeologizm 

 

‘Suszyć komuś głowę’ 

 

A. przebywać na słońcu bez nakrycia głowy. 

B. natrętnie się o coś upominać. 

C. suszyć włosy po kąpieli. 

 

Zadanie 2 

W puste miejsce wpisz poprawną formę rzeczownika. 

 

Marek lubi grać w ……………………. 

 

A. piłkę. 

B. piłką. 

C. piłce. 

 

Zadanie 3 

W puste miejsce wpisz poprawną formę czasownika. 

 

Wczoraj uczniowie …………………… dwie godziny na lodowisku. 

 

A. spędziły 

B. spędzili 

C. spędziliśmy 

 

Zadanie 4 

W puste miejsce wpisz poprawną formę przymiotnika. 

 

Kasia poszła do szkoły w ………………… kurtce. 

 

A. gruba 

B. grubej 

C. grubą 

 

 

 

 



Zadanie 5 

Do rodziny wyrazu ‘śnieg’ nie należy wyraz 

 

A. śnieżek. 

B. śnieżynka. 

C. mroźny. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B 

 

Zadanie 2 

A 

 

Zadanie 3 

B 

 

Zadanie 4 

B 

 

Zadanie 5 

C 

 

II. CZYTANIE TEKSTU 

 

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

Razu jednego w zimie, gdy śnieg padał, przyniósł Kaj na podwórze szkło powiększające i 

przez nie patrzył na gwiazdki śniegowe, które pokrywały mu ubranie. 

— Spojrzyj, Gerdo — rzekł — jakie ogromne! Niby kwiaty, niby gwiazdy, a jakie sztuczne! 

To ciekawsze przecież od kwiatów prawdziwych! Tak równo, doskonale ułożone. Szkoda 

tylko, że topnieją. 

Nagle pobiegł na górę, przyniósł swoje saneczki i ciepłe rękawice, oznajmił Gerdzie, że idzie 

pojeździć saneczkami po rynku i natychmiast zniknął za bramą. 

Na rynku była wesoła zabawa. Chłopcy ślizgali się po śniegu w swoich sankach, najśmielsi 

przywiązywali je do sań wieśniaków i jechali tym sposobem spory kawałek drogi. A co przy 

tym śmiechu i wrzawy! 

 

Zadanie 1 

W tekście została opisana 

 

A. jesień. 

B. wiosna. 

C. zima. 

 

 



Zadanie 2 

Kaj patrzył na płatki śniegu przez 

 

A. lornetkę. 

B. szkło powiększające. 

C. okulary. 

 

Zadanie 3 

Kaj porównał płatki śniegowe do  

 

A. kwiatów. 

B. gwiazd. 

C. obie odpowiedzi są poprawne. 

 

Zadanie 4 

Chłopiec rozmawiał z  

 

A. Grażyną. 

B. Królową Śniegu. 

C. Gerdą. 

 

Zadanie 5 

Kaj poszedł pojeździć na  

 

A. łyżwach. 

B. saneczkach. 

C. nartach. 

 

Zadanie 6 

Bawiące się na dworze dzieci były 

 

A. radosne. 

B. smutne. 

C. przestraszone. 

 

Zadanie 7 

Tekst ma charakter 

 

A. publicystyczny. 

B. literacki. 

C. urzędowy. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

C 

 



Zadanie 2 

B 

 

Zadanie 3 

C 

 

Zadanie 4 

C 

 

Zadanie 5 

B 

 

Zadanie 6 

A 

 

Zadanie 7 

B 

 

 

 

 


