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Zakres –  wiersze: 
 
 

I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.   (…./10) 
 

1.  Komu jest potrzebny w domu próg? 
 a) służącemu b) framudze               c) fudze  d) drzwiom 
2. Co dobrze jest mieć do zamka? 
 a) kurtkę b) kamyki  c) wytrych d) klucz  
3. Na jakim oceanie mogłyby odbywać się morskie potyczki za pomocą mydelniczek? 
 a) Spokojnym b) Wannowym              c) Łazienkowym  d) Indyjskim 
4. Aby znaleźć tajemniczą skrytkę należy opukać wszystkie 
 a) meble. b) panele.  c) płytki.  d) kafelki.  
5. Można je spotkać w piwnicy „zakute w łańcuchy” 
 a) myszy b) chochliki   c) duchy  d) gnomy  
 
 

II.  Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25) 
 

1. Z czego robi się zamki? (odp. zgodnie z treścią utworu) 
 a) z piasku b) z cegieł  c) z kamyków  d) z metalu  
2. Co trzeba by dołączyć do mydelniczki, aby stała się pływającą jednostką? 
 a) silniczki b) stery  c) żagle  d) wiosła  
3. Co najczęściej jest podstawą diety foteli? 
 a) nowe bilety b) pojedyncze skarpety   c) monety  d)  czasem pończochy 
4. Ludzie wynaleźli płyty kompaktowe i empetrójki, ponieważ w płytach winylowych przeszkadzały im 
 a) wielkość b) zgrzyty   c) czarny kolor  d) zacinanie  
5.  Coś kapało w aucie spod 
 a) korka c) uszczelki  
 b) maski d) gaźnika 
 
 

III. Wpisz przed numerem odpowiednią literę-odpowiedź. Dopasuj nazwę części domu 
do tytułu wiersza.      .                                                 

 
(…./12) 

 

 1. „Fotel” A. przedpokój E. piwnica I. strych 

 2. „Szafa” B. salon F. sypialnia J. ogród 

 3. „Plama” C. łazienka G. garaż K. biblioteka 

 4. „Drzwi” D. kuchnia H. balkon L. ubikacja 
 
 

IV.                    Wpisz przed numerem odpowiednią literę-odpowiedź. Do tytułu wiersza dopasuj występujący 
 w nim rzeczownik. 

 
(…./9) 

 
 1. „Drzwi” A. pawlacze D. nie-całkiem-samo-jazd 

 2. „Szafa” B. pająk E. akwizytor 

 3. „Samochód” C. bałagan F. opona 
 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: ....................………………….…….                 (…./14)  

1. Tak samo brzmiące głoski lub zespoły 
głosek w zakończeniach wersów to... 1. 1            

 
   

2. Osoba wykonująca ilustracje do tekstu 
to... 2. 

  2              

3. Utwór literacki podzielony na strofy i 
wersy, przeciwieństwo prozy. 3.     3            

4. Aby łatwiej odnaleźć utwór w książce 
warto skorzystać ze spisu 4. 

     4           

5. Nazwa wydawnictwa, które wydało 
„Wierszyki domowe”. 5.  5               

6. Formuła wyrażająca poświęcenie komuś 
utworu lub książki. 6. 

 6   7            

 

VI. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka angielskiego wskaż 3 rzeczy, które             
mogą znajdować się w skrytce za kafelkami.                              (…/6)                          
          

A. mobile phone D. earrings G. false passport 
B. soap E. necklace H. magic flute 
C. perfume F. old pictures I. magic wand 

 

Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

 
VII. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników j. polskiego zapisz poprawnie wyrazy z 

wiersza „Drzwi”, wpisz cyferkę – odpowiedź w puste pole przed wyrazem, wpisz odpowiednie litery 
       w miejsca luk.                          (…./10) 
 

Ą1 Ć2 Ę3 H4 CH5 RZ6 Ż7 Ź8 ON9 SZ10 Ó11 U12 OM13 EM14 EN15 CI16 ZI17 Ś18 SI19 
 

 m__y  g__mi  l__ni  _li  krą__ą 

 pr_szy  księ__yc  pon_re  ż__dne  wie__cie 

 
VIII. Wskaż - podkreśl, który z podanych wyrazów nie jest rymem.     (…./6) 

 skarpetki  diety   niestety   skarpety   
 wieczorem  telewizorem  komedią  horrorem    
 fotele  fortele   wiele   odtwarzacze 
 

IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła.                                       (…./6) 

 

N I P C I W A     

O B L K A N      

O D P Z P R E K J Ó  
 

X. Który z wierszyków podobał Ci się najbardziej i dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.                  (…./2)                                                                                                
 …………………………………………………………………………………………………………….........................… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

„Każda książka jest jak takie ziarenko, z którego  
w wyobraźni wyrasta wielkie drzewo .”     

 
/M. Rusinek „Biblioteka” / 
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