
TEST NA CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 

 

…………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko i imię                                                                              data 

Przeczytaj po cichu notatkę z pamiętnika Ewy. Następnie przeczytaj 
polecenia i wykonaj je. 

KARTKA Z PAMIĘTNIKA EWY 

CZWARTEK 

 Po kilkunastogodzinnej jeździe autobusem przyjechaliśmy wreszcie do 
babci. Moi dziadkowie mieszkają w małej, podgórskiej wiosce, 
położonej na tle malowniczych pagórków. Okolica jest wprost 
wymarzona do jazdy na sankach i nartach. Co roku z niecierpliwością 
oczekuję ferii, żeby tu przyjechać-babcia jest taka dobra, a dziadek taki 
miły. Uwielbiam to miejsce, gospodarstwo i duży drewniany dom z 
rzeźbionymi okiennicami. Jest tu przyjemnie i przytulnie. Zaczęłam 
rozpakowywać swoje rzeczy, ale nie mogłam usiedzieć w miejscu. Gdy 
wybiegłam z domu, Ciapek przywitał mnie wesołym szczekaniem. Nie 
zapomniał widać naszych wakacyjnych zabaw. Pobiegłam do ogrodu, 
zajrzałam do klatki królików. Rodzina królików powiększyła się, 
dziadek zrobił im nową klatkę. Króliki- Kitka i Burasek z apetytem 
chrupały marchewkę. Dziadek pokazał mi małe, niedawno urodzone 
cielątko, bo wie, że bardzo lubię zwierzęta. Wróciłam uradowana do 
domu i dokończyłam rozpakowywanie swoich rzeczy. Właśnie zaczął 
padać śnieg. 

Przeczytaj pytania i podkreśl właściwą odpowiedź. 

           Ewa przyjechała na ferie  do:   

a) swojej cioci 
b) swoich dziadków 
c) swojej przyjaciółki 

 
 Gdzie mieszkają dziadkowie Ewy? 
 

a) w domu nad rzeką 
b) w podgórskiej wiosce 
c) w małym domku za lasem 
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 Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z tekstu. 
 

a) Ewa ………………………dom i gospodarstwo dziadków. 
b) Babcia jest taka ……………………….., a dziadek taki ……………………. 
c) Ciapek ………………………………………….wakacyjnych zabaw. 
d) Rodzina królików ………………………………………… 
e) Dziadek …………………………….Ewie niedawno urodzone cielątko. 

 
 Napisz P, jeśli to prawda i F, jeśli to fałsz. 
 

a) Ciapek zapomniał wakacyjne zabawy z Ewą.  
b) Kitka i Burasek to króliki. 
c) Ewa nie lubi gospodarstwa dziadków. 
d) Ewa przyjeżdża do dziadków raz na kilka lat. 
e) Ewa bardzo lubi zwierzęta. 
f) Ewa wróciła do domu smutna i dokończyła rozpakowywanie swoich 

rzeczy. 

  

 Podkreśl właściwe wyjaśnienie. 

Ewa nie może usiedzieć w miejscu, ponieważ: 

a) Jest ciekawa i niecierpliwa. 
b) Ma niewygodne miejsce do siedzenia. 
c) Nie ma miejsca do siedzenia. 

 
 Pokoloruj rysunki, które wiążą się z zapisem Ewy w pamiętniku. 
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Ilość zdobytych punktów:………/ 17 p                     Ocena:…………………… 
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