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Temat: Ćwiczenia podsumowujące poznany materiał gramatyczno-leksykalny w klasie szóstej  

 

Przeczytaj dokładnie tekst. 

 

Minęli gościniec, skierowali się krętym, dobrze Scrooge’owi znajomym manowcem i zbliżyli się 

wkrótce do wielkiego budynku z ciemnoczerwonych, nietynkowanych cegieł. Była to pusta szkoła. Na 

dachu, ponad wejściem wisiał niewielki dzwonek. Budynek był obszerny, ale zaniedbany, ściany 

wilgotne, omszałe, okna potłuczone, drzwi spaczone. Kury gdakały na dziedzińcu i biegały po 

wszystkich kątach, w stajniach i szopach rosła trawa i zielsko. Zewnętrznej powierzchowności 

odpowiadało wnętrze! Wszedłszy do ponurego przedsionka  

i rzuciwszy okiem przez szereg drzwi otwartych od kilku obszernych pokoi, widać było skromne, 

prawie biedne sprzęty, czuć w powietrzu zimną, spleśniałą woń zamknięcia; wszystko oddychało tutaj 

niedostatkiem, który kazał się domyślać, że mieszkańcy musieli ciężko pracować na kawałek chleba i 

zapewne często kładli się spać głodni. 

Duch i Scrooge minęli sień i zbliżyli się do drzwi leżących naprzeciw. Otworzyły się przed nimi i 

ukazała się sala długa, smutna, pusta, a szeregi ławek 

i stołów z sośniny uwydatniały jeszcze tę pustkę. W rogu jednej ławki, w bliskości tlejącego ognia 

siedziało samotne dziecię pogrążone w czytaniu. Na ten widok Scrooge usiadł na ławce i gorzko 

zapłakał, poznawszy w tym dziecku siebie, jak zwykle wówczas samotnego, opuszczonego i 

zapomnianego. 

Najmniejszy szmer: pisk myszy wojujących po kątach i dziurach, szelest wiatru poruszającego suchymi 

gałęziami na wpół zeschłej topoli, skrzyp otwieranych i zamykanych drzwi, trzask ognia na kominie, 

krople wody spadające z rury wpół obmarzniętej studni, słowem, najlżejszy szmer odbijał się w 

rozczulo -  

nym sercu Scroog’a i podsycał strumienie łez, płynących mu z oczu. 

 

( Charles Dickens „ Opowieść wigilijna” ) 

 

1. Powyższy tekst jest : 

 

a) wierszem 

b) dialogiem 

c) monologiem 

d) prozą 

 

2. Fragment „Opowieści wigilijnej” zalicza się do: 

 

a) liryki 

b) dramatu 

c) epiki 

d) do żadnego z nich 



 

3. Które zdanie charakteryzuje narratora z utworu Ch. Dickensa: 

 

a) o wydarzeniach opowiada pierwszoosobowy narrator 

b) trzecioosobowy narrator przedstawia wyżej opisane wydarzenia 

c) narrator jest uczestnikiem zdarzeń 

d) w tekście nie ma narratora 

 

4. We fragmencie angielskiego pisarza dominującą formą wypowiedzi jest: 

 

a) opowiadanie 

b) charakterystyka postaci 

c) opis 

d) dialog 

 

5. W której grupie wszystkie podane terminy związane są z powieścią? 

 

a) dialog, monolog, konflikt, tekst poboczny, punkt kulminacyjny 

b) fikcja literacka, narrator, wątek, świat przedstawiony 

c) obraz poetycki, podmiot liryczny, przenośnia, opis 

d) podmiot liryczny, odsłona ,scena, akcja 

 

6. Zaznacz zdania zawierające prawdę lub fałsz ( p), (f ): 

 

a) Scrooge był zakochany w pieniądzach. 

b) Ebenezer wspierał wszystkich głodujących. 

c) Duch przybył by pocieszyć samotnego chłopca. 

d) Budynek szkolny sprawiał miłe i przyjazne uczucia. 

 

7. Pisk myszy, szelest wiatru, skrzyp drzwi, trzask ognia to: 

 

a) porównanie 

b) przenośnia 

c) onomatopeja 

d) epitet 

 

8. Z powyższego tekstu wypisz 5 przykładów epitetów z wyrazami, które określają 

 

epitet wyraz określany 

 

9. Wyrazy z ćwiczenia 7. są: 

 

a) przymiotnikami 

b) przysłówkami 

c) czasownikami 

d) rzeczownikami 

 

10. Nazwij części mowy poszczególnych wyrazów: 



 

Wyraz 

część mowy 

minęli  

gościniec  

skierowali się  

krętym  

dobrze  

Scrooge’owi  

znajomym  

manowcem  

i  

zbliżyli się  

wkrótce  

do  

wielkiego  

budynku  

z  

ciemnoczerwonych  

nietynkowanych  

go  

mnie  

 

11. Wyjaśnij następujące frazeologizmy: 

 

mieć węża w kieszeni ........................................ 

mieć serce z kamienia ........................................ 

mieć gołębie serce ........................................ 

rozczulone serce ........................................ 

 

12. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik łza. Oddziel temat i 

końcówkę. Wypisz tematy oboczne oraz oboczności. Dopisz skrótowe nazwy przypadków. 

 

liczba pojedyncza liczba mnoga 

M.  

....  

....  

....  

....  

....  

....  

 

Tematy oboczne ........................................ 

 

Oboczności ........................................ 

 

13. Uzupełnij tabelkę stopniowaniem przymiotniów: 

 



Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy Rodzaj stopniowania 

zły  

długa  

kręty  

mały 

 

„Zegarmistrz światła purpurowy” Tadeusz Woźniak 

 

„A kiedy przyjdzie także po mnie 

Zegarmistrz światła purpurowy, 

By mi zabełtać błękit w głowie 

To będę jasny i gotowy. 

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, 

Zgasną obłoki jak powietrza. 

Na wszystko jeszcze raz popatrzę 

I pójdę, nie wiem gdzie na zawsze.” 

 

14. Powyższy tekst jest: 

 

a) liryką 

b) epiką 

c) dramatem 

d) żadnym z nich 

 

15. Z podanego tekstu wypisz: 

 

a) epitety: ........................................ 

b) porównania: ....................................... 

c) metafory: ........................................ 

 

16. Napisz przemówienie skierowane do młodzieży na temat: „ Opowieść wigilijna” przestrogą dla 

każdego człowieka. Musisz zapisać co najmniej połowę miejsca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Przeczytaj tekst uważnie i wiele razy. 

2. W zadaniach, w których podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D, wybierz jedną prawidłową 

odpowiedź. 

3. Musisz także napisać dwie samodzielne wypowiedzi zgodnie z podanymi poleceniami.  

4. Udzielaj odpowiedzi przemyślanych i poprawnych pod każdym względem. 

Powodzenia !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kłamstwie 

 

- Ależ nic się nie stało – powiedziała, uśmiechając się do Tosi. – Dzieci po prostu chciały wymyć 

kubeczki po mleku. 

- O? – Tosia uniosła jasne brwi, mile zdziwiona, że jej własnym dzieciom mogła błysnąć w głowie 

podobna idea. – A mleko wypite w całości? 

Przez chwilę nikt nic nie mówił. 

- Oczywiście, że wypite – pospieszyła z pomocą Aniela. Pragnęła się wkupić w łaski Mamerciątek, ale 

jeden rzut oka na ich zgorszone twarzyczki uświadomił jej, jak niewłaściwą obrała drogę. 

Natomiast Tosia spojrzała na Anielę wzrokiem cieplejszym niż kiedykolwiek. 

- Widocznie masz na nich zbawienny wpływ, moja złota. Jak tak dalej pójdzie, nauczą się przy tobie 

pić nawet zsiadłe mleko. Nie mogę im wbić do łepetyn, że zsiadłe mleko zawiera mnóstwo 

pożytecznych … 

W tym momencie przemówił Tomcio. Jego niedoświadczona duszyczka nie radziła sobie widać z 

okropnym ciężarem. 

- Mamusiu – rzekł, dając tym samym dowód, jak bardzo ceni sobie zasady wpajane przez rodziców. – 

Mamusiu, ona jest kłamczucha. 

- Hm? – spytała Tosia, patrząc na syna ze zdziwieniem. 

- Wylaliśmy mleko do zlewu. 

Tosia zamarła. 

- Dlaczego? – spytała po chwili. 

- Bo zawierało magnez. Kłamczucha powiedziała, że w mleku jest magnez. Prawda, mamo, że to 

nieprawda? 

- Słuchaj, czy ty aby na pewno wiesz, co mówisz? 

Chłopczyk wysunął dolną wargę. 

- Ona jest kłamczucha. Ja nie chciałem, żebyś za mnie kłamała, Kłamczucho. 

Aniela nigdy w życiu nie podejrzewałaby, żeby sześcioletni bąk potrafił wprawić ją w zakłopotanie. A 

jednak teraz rumieniec wstydu wylał się zdradziecko na jej policzki, uniemożliwiając zręczne 

wybrnięcie z opresji. 

- Chciałam wam po prostu pomóc – wybąkała niepewnie w stronę dzieci. – No i nie chciałam, żeby 

wasza mama się martwiła. 

- Tata mówi – rzekł Tomcio wyniośle – że nie wolno ludzi oszukiwać dla ich dobra. Jeśli ktoś oszukuje 

ludzi dla ich dobra, to zawsze to jest dla jego dobra, a nie ludzi. 

 

Małgorzata Musierowicz „Kłamczucha” 



 

 

1. Które osoby brały udział w wydarzeniu w kuchni? 

 

A. Tosia, Mamert, Aniela 

B. Mamerciątka, Mamert, Aniela 

C. Tosia, Mamerciątka, Aniela 

D. Tosia, Mamert, Mamerciątka 

 

2. Kto skłamał? 

 

A. Tosia 

B. Aniela 

C. Tomek 

D. Mamert 

 

 

 

3. Bohaterka posłużyła się kłamstwem, ponieważ chciała: 

 

A. wkupić się w czyjeś łaski 

B. zrobić komuś przykrość 

C. zażartować 

D. wprawić kogoś w zakłopotanie 

 

4. Co na temat oszukiwania ludzi sądzi tata Tomcia? Wypisz z tekstu odpowiednie zdania. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Użyte w tekście słowa rumieniec wstydu wylał się zdradziecko na jej policzki to: 

 

A. porównanie 

B. epitet 

C. przenośnia 

D. uosobienie 

 

6. Gdzie będziesz szukać wyjaśnienia zwrotu „kłamstwo ma krótkie nogi”? 

 

A. w leksykonie szkolnym 

B. w słowniku języka polskiego 

C. w encyklopedii 

D. w słowniku frazeologicznym 

 

7. Napisz po trzy wyrazy pokrewne i bliskoznaczne do słowa kłamstwo: 



 

wyrazy pokrewne - ……………………………………………………………………... 

 

wyrazy bliskoznaczne - ………………………………………………………………… 

 

8. Zwrot „kłamać jak z nut” znaczy: 

 

A. kłamać od czasu do czasu 

B. kłamać z łatwością 

C. często kłamać 

D. kłamać z niechęcią 

 

9. Wypowiedzenie Aniela nigdy w życiu nie podejrzewałaby, żeby sześcioletni bąk potrafił  

wprawić ją w zakłopotanie to: 

 

A. zdanie pojedyncze 

B. zdanie złożone współrzędnie 

C. zdanie złożone podrzędnie 

D. równoważnik zdania 

 

 

 

 

10. Wypisz z tekstu trzy czasowniki. Określ ich osobę, liczbę i czas. 

 

……………………… - os. ………… - liczba ………………… - czas ………………………. 

 

……………………… - os. ………… - liczba ………………… - czas ………………………. 

 

……………………… - os. ………… - liczba ………………… - czas ………………………. 

 

11. Ile rzeczowników zawiera wypowiedzenie:  

– Mamusiu – rzekł, dając tym samym dowód, jak bardzo ceni zasady wpajane przez 

rodziców. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

12. W następującym wypowiedzeniu znajdź podmiot i orzeczenie: 

Jego niedoświadczona duszyczka nie radziła sobie widać z okropnym ciężarem. 

 

podmiot - ……………………………… orzeczenie - …………………………………. 

 

13. Kto raz skłamie, temu drugi raz nie uwierzą. Napisz w kilku zdaniach, jak rozumiesz to 

przysłowie. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

14. W zdaniu: Ja nie chciałem, żebyś za mnie kłamała, Kłamczucho wyraz Kłamczucha  

został napisany wielka literą, bo jest to: 

 

A. wyjątek 

B. imię 

C. nazwisko 

D. przezwisko 

 

15. Do której grupy wyrazów wkradł się błąd? 

 

A. nie mówił, niewolno, niepewnie, niedobry 

B. nie podejrzewałaby, nie chciałam, niegrzeczny, niejadek 

C. niedoświadczona, nie mówił, nie wypada, niewłaściwa 

D. nie bardzo, niełatwo, nieprawda, nienawidzi 

 

 

16. Napisz opowiadanie, w którym udowodnisz, że „kłamstwo ma krótkie nogi”. 

Wymyśl bohaterów i wydarzenia lub skorzystaj z własnych doświadczeń. 


