
I. Klasa: IV

II. Przedmiot: Język polski

III. Nauczyciel Edyta Blasczyk

IV. Test ze znajomości lektury „Powrót taty” Adama Mickiewicza

W każdym zadaniu zaznacz prawidłową odpowiedź.

ZADANIE 1. Ilu zbójców napadło na karawanę kupiecką?

a) Dwudziestu. c) Dwunastu.

b) Dwóch. d) Dwustu.

ZADANIE 2. Przy rozstaniu zbójca poprosił dzieci, aby

a)pomodliły się czasem za niego. c) wybaczyły mu całe zajście. 

b)pomodliły się za jego rodzinę. d) pozdrowiły swoją mamę.

ZADANIE 3. Starszy zbójca

a) nie miał rodziny. c) miał żonę i córkę.

b) żył samotnie. d) miał żonę i synka.

ZADANIE 4. Kiedy kupiec zobaczył dzieci,

a) krzyknął z radości. c) ucałował je serdecznie.

b) rozpłakał się ze szczęścia. d) bardzo się zmartwił.

ZADANIE 5. Kupiec przeżył dzięki

a) własnemu sprytowi. c) swoim dziatkom.

b) pomocy swoich sług. d) kompanom starszego zbójcy.

ZADANIE 6. Po skończeniu pacierza dzieci odśpiewały litanię do

a) Matki Boskiej. c) Pana Jezusa.

b) świętego Krzysztofa. d) wszystkich świętych.

ZADANIE 7. Dziatki modliły się za ojca

a) na wzgórzu, za miastem, przed drewnianym krzyżem.

b) za wioską, na wzgórzu, niedaleko drewnianego słupa.

c) za miastem, w lesie, przed cudownym obrazem.

d) na wzgórzu, za miastem, przed cudownym obrazem.



ZADANIE 8. Zbójcy mieli

a) długie brody, kręcone wąsy, dziki wzrok i ładne stroje.

b) długie brody, kręcone wąsy, dziki wzrok i obrzydliwe stroje.

c) krótkie brody, kręcone wąsy, łagodny wzrok i obrzydliwe stroje.

d) długie brody, proste wąsy, dziki wzrok i obrzydliwe stroje.

ZADANIE 9. Dzieci zaczęły pacierz od

a) przeżegnania się. c) ucałowania ziemi.

b) Ojcze nasz. d) Zdrowaś Maryjo.

ZADANIE 10. Którego wyrazu użyjemy współcześnie zamiast słowa dziatki
(„Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem”)?

a) Dzieci. c) Dziewczynki.

b) Chłopcy. d) Rodzeństwo.

ZADANIE 11. Wybierz zdanie będące odpowiednim komentarzem do postępowania 
starszego zbójcy.

a) Postępowanie starszego zbójcy po napadzie na kupca było wyjątkowo 
nieodpowiednie.

b) Starszy zbójca postąpił właściwie, bo dobrze przygotował napad na kupca.

c) Postępowanie starszego zbójcy od początku do końca było niewłaściwe.

d) Starszy zbójca źle zrobił, napadając na kupca, ale potem postąpił właściwie.

ZADANIE 12. Opowiedziana historia rozegrała się

a) w dwudziestym wieku.

b) w bliżej nieokreślonej przeszłości.

c) w dwudziestym pierwszym wieku.

d) w niedalekiej przeszłości.

ZADANIE 13. O przedstawionych wydarzeniach opowiada

a) Adam Mickiewicz. c) osoba (postać) mówiąca.

b) matka dzieci. d) starszy zbójca.

ZADANIE 14. W której strofie wiersza jest mowa o tym, że kupiec się rozpłakał?

a) Ósmej. c) Szóstej.

b) Siódmej. d) Pierwszej.



ZADANIE 15. W trzeciej zwrotce utworu występuje

a) 9 sylab w pierwszym i 10 sylab w drugim wersie. c) 10 sylab w pierwszym i 
9 sylab w drugim wersie.

b) 8 sylab w pierwszym i 8 sylab w drugim wersie. d) 11 sylab w pierwszym i 8 
sylab w drugim wersie.

ZADANIE 16. Układowi rymów z czterech pierwszych linijek wiersza odpowiada 
następujący zapis literowy:

a) a a b b. c) a b a b.

b) a b b a. d) a b c a.

V. Termin odesłania pracy:                      28.05.2020 (czwartek)

VI. Adres odesłania pracy: edytaaa1991@poczta.onet.pl

VII. Uwaga. Ocena z kartkówki zostanie wpisana do e-dziennika w 

ciągu dwóch dni roboczych.
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