KLASA IV
ZESTAW IV
Przeczytaj dokładnie tekst oraz polecenia. Zastanawiaj się nad każdą odpowiedzią. Test, który
napiszesz ma sprawdzić, czy umiesz czytać tekst ze zrozumieniem, czy potrafisz redagować krótkie
wypowiedzi, czy pamiętasz zasady ortograficzne.
POWODZENIA

SIEDMIU SYNÓW WDOWY
Przy piecu siedzi stara matka i przędzie lnianą nić. Przędzie i z rozrzewnieniem
wspomina swoich utraconych synów.
Pierwszy urodził się pod znakiem Byka. Był niezwykle silny. Ramiona miał
rozłożyste. Kamień młyński sam sobie zakładał na barki. Niósł go pod górę śpiewając. Miał
na imię Krzepimir.
Drugi i trzeci urodzili się pod znakiem Bliźniąt. Byli bardzo podobni do siebie. Nawet
matka miała kłopoty z ich rozpoznaniem. Siwymi wołami orali kmiece pola. Nosili imiona:
Mścisław i Mścigniew.
Czwarty przyszedł na świat pod znakiem Lwa. Był niezwykle odważny. Sam chodził
do głuchego boru. Mocował się z niedźwiedziem. Zabijał dziki. Nazywał się Władybój.
Piąty urodził się w znaku Panny. Był urodziwy. Twarz miał gładką, zaróżowioną jak
morele. Pięknie grał i śpiewał. Był to Radosław.
Szósty narodził się, gdy słońce było w znaku Koziorożca. Najchętniej brał łuk i szedł
w góry. Gonił za stadami kozic. Dano mu na imię Wróciwój.
Siódmy przyszedł na świat pod znakiem Wodnika. Nie odstraszały go kąpiele, bystre
nurty, czy niebezpieczne wiry. Śmiało rzucał się w każdą wodę. Na imię miał Miłosz.
(na motywach baśni „Siostra siedmiu kruków” J. Porazińskiej)
1. Ilu synów miała tytułowa wdowa? Odpowiedź zapisz pełnym zdaniem.
.………………………………………………………………………………………………….
2. Wymień w porządku alfabetycznym imiona synów wdowy.
.…………………………………………………………………………………………………..
3. Dlaczego wyrazy, które wymieniłeś w ćw. 2 należy pisać wielką literą? Odpowiedz
całym zdaniem.
.…………………………………………………………………………………………………
4. Wyjaśnij pisownię „ó” w wyrazach:
-

szósty – ……………………………………………………

-

siódmy - …………………………………………………

5. Ile akapitów jest w powyższym tekście? Odpowiedź zapisz słownie.
.……………………………………………………………………………………………
6. Uzupełnij na podstawie tekstu następujące zdania:
Krzesimir urodził się pod znakiem……….. . Był niezwykle…………., a urodził się jako
……………syn. Z kolei Władybój przyszedł na świat pod znakiem…………… Potrafił
walczyć z …………….. i zabijał…………... .

7. Utwórz po jednym wyrazie zdrobniałym od następujących rzeczowników:
a) niedźwiedź - ………………………………………………………………
b) dzik - ………………………………………………………………………
c) kozica - ……………………………………………………………………
8. Jeżeli masz kłopoty z pisownią wyrazów, w jakim słowniku poszukasz pomocy w słowniku:
a) wyrazów obcych

b) ortograficznym

c) języka polskiego

9. W podanych wyrazach wpisz brakujące litery: rz, ż, ó, u, h, ch
….odkiewka, ró…a, t…lipan, …onkil, wr…bel, …uśtawka, chm…ra, bu…a, d…ewo,
10. Z tekstu „Siedmiu synów wdowy” wypisz 2 wyrazy z „ó” niewymiennym.
…………………………………………………………………………………………………
11. Podaj 3 cechy baśni:
…………………………………………………………………………………....................…...
.……………………………………………………………………………………....………….
………………………………………………………………………….......................................
12. Podaj po jednym wyrazie bliskoznacznym do słów:
-

bór - …………………………………………

-

kamień - ……………………………………..

13. Połącz w pary:
wróżka
ch wymienia się na sz
morze
ż nie wymienne
mucha
rz wymienia się na r
14. Która baśń przeczytana w klasie podobała Ci się najbardziej i dlaczego?
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...................
15. Podaj po jednym tytule baśni każdego autora:
- H. Ch. Andersen - …………………………………………………...................…....….
-

J. W. Grimm - …………………………………………………………......................…

16. Z rozsypanki wyrazów ułóż zdanie:
ze sobą, stokrotka, zaprzyjaźnili się, i, pięknie, mała, słowik, śpiewający
…………………………………………………………………………………………………
17. W 4-5 zdaniach zachęć kolegę do czytania baśni.
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...................

