
Temat: Ćwiczenia doskonalące czytanie ze zrozumieniem. 

 

1. Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj polecenia do tekstu. 

 

Całkiem niedawno w pewnej szkole …………………. w waszej ………….. okolicy 

postanowiono zorganizować………………. konkurs na spostrzegawczość albo, jak kto woli, 

na refleks. Wszyscy szóstoklasiści zgłosili się bez zastanawiania. Jak pomyśleli, tak uczynili. 

Wybiegli, porzucając linijki, cyrkle i ołówki. Nie zauważyli, ze strącili dziennik i kredę.  

Jak jeden mąż już po chwili, gdy dzwonek obwieścił przerwę, przed gabinetem pani dyrektor 

stali ………………….  ..  …………………….: Janek, Marek, Franek, Stasio, Józio i Zosia.  

Co prawda chłopcy nieco się dziwili obecnością dziewczyny w swoim gronie, ale nie 

zastanawiali się zbyt długo nad tą sprawą. Ich najważniejszym celem była teraz rozmowa 

z panią dyrektor, którą chcieli namówić do poszerzenia puli nagród dla zwycięzców.  

Chłopcy stojący tuż obok tablicy i zajęci rozmową nawet nie zauważyli, co robiła ich 

koleżanka. A ……………….. Zosia zamiast tracić czas na negocjacje, zajęła się 

odszukiwaniem …………………… ogłoszeń konkursowych.  

Pierwszą wskazówkę odnalazła tuż obok gabinetu pani dyrektor. Zadanie było proste, bo 

należało odszukać przedmioty niezbędne nauczycielowi w czasie zajęć. Przedmioty te ukryły 

się w tekście, który właśnie czytacie.  

a) Czy potraficie je odnaleźć? Zosi ta sztuka udała się znakomicie. Też spróbujcie 

swoich sił. 

b) Przeczytałeś tekst. Zrób to ponownie i w wykropkowane miejsca wstaw następujące 

zwroty, które zawieruszyły się autorowi, tak by tworzyły logiczną całość. 

- bliskiej; 

- ukrytych; 

- sprytnej; 

- podstawowej; 

- szkolny;  

- aktywni i ambitni. 

c) Wypisz z tekstu 5 określeń odnoszących się do uczniów. 

 



Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie lub na kartce, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl.  

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 11:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.   

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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