Test dla uczniów kończących naukę w klasie szóstej
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Test składa się z 10 zadań. Czytaj uważnie treść poleceń. W zadaniach od 1. do 8. wybierz
poprawną odpowiedź i zamaluj znajdujący się obok niej kwadracik. Jeśli się pomylisz, otocz
kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy. Odpowiedzi do zadań 9. i 10. zapisz
czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

Lew i zwierzęta
Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały,
Był dyskurs1: jaki przymiot2 w zwierzu doskonały.
Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił3 powagę,
Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę;
Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać,
Wilk staranie przemyślne4, jak zdobyczy dostać,
Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi,
Ryś odzienie wytworne, zając rącze5 nogi;
Pies wierność, liszka umysł w fortele6 obfity,
Baran łagodność, osieł żywot pracowity.
Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali:
„Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali”.
Ignacy Krasicki, Lew i zwierzęta, [w:] Antologia bajki polskiej, Wrocław 1983.
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Dyskurs – dyskusja.
Przymiot – zaleta.
Mienić – tu: wymieniać, wyliczać.
Przemyślny – pomysłowy, sprytny.
Rączy – szybki w ruchu, biegu.
Fortel – podstęp.

Zadanie 1. (0–1)

Celem dyskusji na spotkaniu u lwa było
A. pokazanie różnorodności świata zwierząt.
B. w
 ybranie najważniejszej zwierzęcej zalety.
C. zaprezentowanie różnych zwierzęcych zalet.
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D. pochwalenie się zwierząt swoimi mocnymi stronami.

Zadanie 2. (0–1)
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Z utworu wynika, że najważniejszą zaletą jest
A. s kromność.
B. dzielność.
C. pracowitość.
D. przebiegłość.
Zadanie 3. (0–1)

W którym fragmencie utworu zawarta jest opinia?
A. S
 łoń roztropność zachwalał.
B. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali.
C. Był dyskurs: jaki przymiot w zwierzu doskonały.
D. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.
Zadanie 4. (0–1)

Z bajki wynika, że na pochwałę nie zasługuje ten, kto
A. jest lękliwy.
B. jest zawistny.
C. się przechwala.
D. działa podstępnie.
Zadanie 5. (0–1)

Wskaż informację, która nie dotyczy bajki Lew i zwierzęta.
A. Bohaterami są zwierzęta o cechach ludzkich.
B. Utwór jest krótki i wierszowany.
C. Jest określony czas zdarzenia.
D. Występuje morał.
Zadanie 6. (0–1)

O wydarzeniach w bajce Lew i zwierzęta opowiada
A. autor.
B. narrator.
C. każdy bohater.
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D. główny bohater.

Zadanie 7. (0–1)
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Wypowiedzenie Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił powagę to zdanie
A. złożone współrzędnie.
B. złożone podrzędnie.
C. pojedyncze rozwinięte.
D. pojedyncze nierozwinięte.
Zadanie 8. (0–2)

W zdaniu Słoń roztropność zachwalał podkreślony wyraz
I. jest czasownikiem
A. dokonanym,
B. niedokonanym,
II. występuje w stronie
C. biernej.
D. czynnej.
Zadanie 9. (0–3)

Czy zgadzasz się ze słowami lwa: Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali?
Zajmij stanowisko i uzasadnij je dwoma argumentami. Możesz odwołać się do własnych doświadczeń.
Stanowisko:

Argument 1.:
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Argument 2.:

Zadanie 10. (0–6)

I grupa

Napisz charakterystykę osoby, którą podziwiasz.

4

maj 2020

Twoja praca powinna zawierać co najmniej 10 zdań.

Test dla uczniów kończących naukę w klasie szóstej

JĘZYK POLSKI
...............................................................................................................................................

I grupa

II grupa

.....................................

Test składa się z 10 zadań. Czytaj uważnie treść poleceń. W zadaniach od 1. do 8. wybierz
poprawną odpowiedź i zamaluj znajdujący się obok niej kwadracik. Jeśli się pomylisz, otocz
kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy. Odpowiedzi do zadań 9. i 10. zapisz
czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

Lew i zwierzęta
Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały,
Był dyskurs1: jaki przymiot2 w zwierzu doskonały.
Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił3 powagę,
Wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę;
Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać,
Wilk staranie przemyślne4, jak zdobyczy dostać,
Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi,
Ryś odzienie wytworne, zając rącze5 nogi;
Pies wierność, liszka umysł w fortele6 obfity,
Baran łagodność, osieł żywot pracowity.
Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali:
„Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali”.
Ignacy Krasicki, Lew i zwierzęta, [w:] Antologia bajki polskiej, Wrocław 1983.

1
2
3
4
5
6

Dyskurs – dyskusja.
Przymiot – zaleta.
Mienić – tu: wymieniać, wyliczać.
Przemyślny – pomysłowy, sprytny.
Rączy – szybki w ruchu, biegu.
Fortel – podstęp.

Zadanie 1. (0–1)

Celem dyskusji na spotkaniu u lwa było
A. pochwalenie się zwierząt swoimi mocnymi stronami.
B. z aprezentowanie różnych zwierzęcych zalet.
C. w ybranie najważniejszej zwierzęcej zalety.

1

maj 2020

D. pokazanie różnorodności świata zwierząt.

Zadanie 2. (0–1)

II grupa

Z utworu wynika, że najważniejszą zaletą jest
A. d
 zielność.
B. skromność.
C. pracowitość.
D. przebiegłość.
Zadanie 3. (0–1)

W którym fragmencie utworu zawarta jest opinia?
A. W
 edług mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.
B. Był dyskurs: jaki przymiot w zwierzu doskonały.
C. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali.
D. Słoń roztropność zachwalał.
Zadanie 4. (0–1)

Z bajki wynika, że na pochwałę nie zasługuje ten, kto
A. działa podstępnie.
B. jest lękliwy.
C. jest zawistny.
D. się przechwala.
Zadanie 5. (0–1)

Wskaż informację, która nie dotyczy bajki Lew i zwierzęta.
A. Występuje morał.
B. Jest określony czas zdarzenia.
C. Utwór jest krótki i wierszowany.
D. Bohaterami są zwierzęta o cechach ludzkich.
Zadanie 6. (0–1)

O wydarzeniach w bajce Lew i zwierzęta opowiada
A. główny bohater.
B. każdy bohater.
C. autor.

2

maj 2020

D. narrator.
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