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TEST SPRAWDZAJĄCY
CZYTANIE TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM

KL. II GIMNAZJUM

Opracowały: mgr Małgorzata Rycka
                      mgr Jolanta Skutela

Ocena Liczba zaliczonych zadań
Poziom P Poziom PP

Drogi Uczniu!

Otrzymujesz test składający się z 23 zadań. Aby je wykonać, musisz zapoznać się z
tekstem, który jest na oddzielnej kartce.
Przeczytaj uważnie podany tekst, a następnie zapoznaj się z poleceniami do zadań.
Czytaj uważnie polecenia i udzielaj odpowiedzi we wskazany sposób w wykropkowanych
miejscach. Przy niektórych zadaniach podano kilka odpowiedzi(a,b,c,d,e); tylko jedna z nich
jest poprawna. Podkreśl ją.

Za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzymasz 1 punkt.
Odpowiedź, którą chcesz zmienić lub poprawić, przekreśl, a bok napisz właściwą.

Musisz otrzymać co najmniej:Aby otrzymać ocenę:
Poziom P Poziom PP – zadania z *

dopuszczającą 7 pkt ----
dostateczną 14 pkt ----

dobrą 14 pkt +                    5 pkt
bardzo dobrą 14 pkt +                    9 pkt

  Pracuj spokojnie. Na wykonanie wszystkich poleceń masz 60 minut.
  Postaraj się dobrze gospodarować czasem.

                                                                          Życzymy Ci powodzenia!
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Było to ósmego dnia pobytu na pustyni, licząc od zepsucia się motoru. Wysłuchałem opowiadania o
Kupcu, pijąc ostatnie krople wody.
- Twoje wspomnienia są bardzo ładne – powiedziałem Małemu Księciu – lecz nie naprawiłem jeszcze
samolotu, nie ma nic do picia… I ja także byłbym szczęśliwy bardzo, gdybym mógł powoli udać się w
kierunku studni.
- Mój przyjaciel lis powiedział…
- Mój maleńki nie chodzi już o lisa…
- Dlaczego?
- Ponieważ umrzemy z pragnienia…
Nie zrozumiał mej myśli i powiedział:
- Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.
Mnie też chce się pić… Poszukajmy studni…
  Zrobiłem gest zniechęcenia: szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. Mimo to udaliśmy
się w drogę. Gdyśmy tak szli godzinami, milcząc, noc zapadła i gwiazdy zabłysły. Widziałem je jakby
we śnie – miałem gorączkę z pragnienia. Słowa Małego Księcia tańczyły mi w pamięci.
- Więc ty także odczuwasz pragnienie? – spytałem go
Nie odpowiedział mi na pytanie. Po prostu rzekł:
- Woda może także przynieść korzyść sercu…
Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem dobrze, że nie należy zadawać
mu pytań. Był zmęczony. Usiadł. Usiadłem obok niego.
- Zawsze kochałem pustynię. Nic nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje w ciszy…
- Pustynię upiększa to – powiedział Mały Książę – że gdzieś w sobie kryje studnię…
  Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowanie piasku.
Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, do którego przywiązana była legenda o
ukrytym skarbie. Oczywiście nikt skarbu nie znalazł, może nawet nie szukał go. Lecz on rzucał czar
na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę…
- Tak – powiedziałem Małemu Księciu – to, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynie jest
niewidzialne.
    Ponieważ Mały Książę był senny, wziąłem go na ręce i poszedłem dalej. Byłem wzruszony.
Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb. W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło, na zamknięte
oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem sobie, że to co widzę, jest tylko zewnętrzną
powłoką. Najważniejsze jest niewidoczne. (…) I tak idąc, o świcie znalazłem studnię. (…) Studnia,
którą znalazłem, nie przypominała zupełnie studni saharyjskich. Studnie saharyjskie są po prostu
dziurami wykopanymi w piasku. Ta natomiast przypominała wiejską studnię. Lecz nigdzie nie było
wioski. Zdawało mi się, że śnię.
- To zadziwiające – powiedziałem do Małego Księcia – wszystko jest przygotowane: blok, lina,
wiadro…
  Zaśmiał się, chwycił linę, puścił blok w ruch. Blok jęknął, zazgrzytał jak stara chorągiewka na dachu
po długotrwałym bezruchu.
- Słuchaj, obudziliśmy studnię i ona śpiewa…
- Pozwól mi, to za ciężkie dla ciebie.
   Powoli wyciągnąłem wiadro aż do cembrowiny. (…)
- Chcę napić się tej wody – powiedział Mały Książę – daj mi…
    Zrozumiałem już, czego szukał. Podniosłem wiadro do jego warg. Pił, mając oczy zamknięte. To
było tak piękne jak święto. To było czymś więcej niż pożywienie. Ta woda zrodzona była z marszu
pod gwiazdami, ze śpiewu bloku, z wysiłku mych ramion. Sprawiała radość sercu jak podarek.
- Ludzie z twojej planety – powiedział Mały Książę – hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i
nie znajdują w nich tego, czego szukają…
- Nie znajdują - odpowiedziałem.
- A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży lub w odrobinie wody…
- Oczywiście – odpowiedziałem
Mały Książę dorzucił:
- Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem.
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Zestaw zadań
Wariant A

    1. Podaj czas początkowych wydarzeń przedstawionych w podanym tekście.

         ……………………………………………………………………………………………..
    2. Określ przestrzeń, w której dzieją się wydarzenia.

         ……………………………………………………………………………………………..
    3. Wymień bohaterów w wymienionym tekście.

         ……………………………………………………………………………………………..
    4. Kiedy bohaterowie odnaleźli studnię?
        Wybierz właściwą odpowiedź i podkreśl ją.

a) czwartego dnia wędrówki po pustyni
b) po dwóch tygodniach poszukiwań
c) o świcie następnego dnia
d) w tym samym dniu, w którym wyruszyli na poszukiwanie
e) po kilku godzinach

    5. Podaj tytuł utworu, z którego pochodzi przedstawiony fragment tekstu.

         ……………………………………………………………………………………………..
    6. Autorem utworu literackiego jest:

a) Ernest Hemingway
b) Henryk Sienkiewicz
c) A. de Saint Exupery
d) Stefan Żeromski
e) Zofia Nałkowska

    7. Ułóż w porządku chronologicznym przedstawiony przebieg wydarzeń.

•  nocna wędrówka
•  wyruszenie w drogę na poszukiwanie studni
•  odnalezienie upragnionej wody
•  brak wody
•  ugaszenie pragnienia

a) ………………………………………………….
b) ………………………………………………….
c) ………………………………………………….
d) ………………………………………………….
e) ………………………………………………….
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    8. Nazwij rodzaj literacki utworu, do którego należy przedstawiony tekst.
        ……………………………………………………………………………………………...
    9. Tematem podanego fragmentu utworu literackiego jest:

a) szukanie śladów życia na Saharze
b) poszukiwanie wody na pustyni
c) podziwianie piękna pustyni
d) próba odnalezienia zaginionej karawany
e) spotkanie z Małym Księciem na Saharze

    10. Określ osobę narratora. Podaj trzy wyrazy wskazujące na jego obecność w tekście.

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

    11. Nazwij rodzaj narracji.

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

    12.Mały Książę to postać:

a) historyczna
b) realistyczna
c) fantastyczna

   *13. Nazwij co najmniej 3 stany emocjonalne bohaterów w podanym tekście.
           Wzór: żal, smutek, szczęście

           ……………………………………………………………………………………………

   *14. „Mały Książę” to książka o:

a) smutku, bólu
b) przyjaźni i miłości
c) szczęściu i radości
d) tragedii i rozpaczy
e) wolności

    15. Poniższy fragment to:

a) monolog
b) opis
c) opowiadanie
d) dialog
e) charakterystyka

„ – Mój przyjaciel lis powiedział…
 - Mój maleńki, nie chodzi już o lisa…
 - Dlaczego?
 - Ponieważ umrzemy z pragnienia…”
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    16. Nazwij środki artystyczne w podanych przykładach:

a) To było piękne jak święto.

…………………………………………….

b) Obudziliśmy studnię i ona śpiewa

…………………………………………….

c) tajemnicze promieniowanie

…………………………………………….

d) Ta woda zrodzona była z marszu pod gwiazdami

…………………………………………….

   *17. Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne:

woda   -   ………………………………………………………..

droga  -   ………………………………………………………..

   *18. Dopisz trzy wyrazy pokrewne do rzeczownika róża tworząc rodzinę wyrazów:

                 ……………………………………………………………………………………

   *19. Przekształć zdanie w mowie niezależnej na zależną:

       „ Chcę napić się tej wody- powiedział Mały Książę”

                 ……………………………………………………………………………………

                 ……………………………………………………………………………………

    20. Który z podanych fragmentów zawiera elementy charakterystyki postaci?
          Zaznacz prawidłową odpowiedź, stawiając X obok tekstu.

          a) „ Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb. (…) w świetle księżyca patrzyłem na
          …… blade czoło, na zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem
          sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką.”

          b) „ Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem dobrze, że
          …… nie należy zadawać mu pytań. Był zmęczony. Usiadł. Usiadłem obok niego.”

          c) „ Podniosłem wiadro do jego warg. Pił, mając oczy zamknięte. To było tak
          …… piękne jak święto. To było czymś więcej niż pożywieniem.”
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   *21. Wypisz trzy symbole występujące w „Małym Księciu”.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

   *22. Wyjaśnij znaczenie symbolu:

róży    -   ……………………………………

………………………………………….

            wody  -   ……………………………………

………………………………………….

   *23. Napisz jak rozumiesz słowa:

            „Szukać należy sercem”

Twoja wypowiedź nie powinna przekraczać 5 zdań.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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KARTA OCZEKIWANYCH ODPOWIEDZI
     Kl. II GIMNAZJUM

KAŻDE ZADANIE TESTU OCENIANE BĘDZIE NASTĘPUJĄCO

               - zadania od 1 do 23 –

     - odpowiedź poprawna 1 punkt;

    - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi 0 punktów.

TEST OCENIAMY ZGODNIE Z PODANYMI NIŻEJ SUGESTIAMI

       Wariant A

Numer
zadania

Odpowiedź Punktacja

1. ósmego dnia (licząc od zepsucia się motoru) 0-1
2. pustynia Sahara 0-1
3. Narrator, Mały Książę 0-1
4. c) o świcie następnego dnia 0-1
5. „Mały Książę” 0-1
6. c) A.de Saint Exupery 0-1
7. a) brak wody

b) wyruszenie w drogę na poszukiwanie studni
c) nocna wędrówka
d) odnalezienie upragnionej wody
e) ugaszenie pragnienia

Uwaga!
Aby uzyskać 1 pkt uczeń

powinien poprawnie zapisać
cztery kolejne wydarzenia

0-1

8. epika 0-1
9. b) (poszukiwanie wody na pustyni) 0-1

10. narrator jest jednocześnie bohaterem (należy do świata
przedstawionego)
np. powiedziałem, nie rozumiałem, cieszyłem się

0-1

11. pamiętnikarska, pierwszoosobowa 0-1
12. fantastyczna 0-1
13. radość, zniechęcenie, miłość, wzruszenie Uwaga!

Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi
wymienić, co najmniej trzy nazwy

uczuć
0-1

14. b) (przyjaźń i miłość) 0-1
15. d) dialog 0-1
16. a) porównanie

b) uosobienie
c) epitet
d) przenośnia

Uwaga!
Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi
nazwać trzy środki artystyczne

0-1

17. woda   - napój, rzeka, źródło, morze
droga    - ścieżka, szosa, ulica, szlak

Uwaga!
Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi

nazwać trzy wyrazy bliskoznaczne do
każdego rzeczownika

0-1
18. np. róża – różany, różyczka, różowy 0-1
19. Mały Książę powiedział, że chce napić się tej wody 0-1
20. a) 0-1
21. np. róża, baobaby, woda, pustynia 0-1
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22. róża      - kobieta, miłość
woda    - życie

0-1

23. np. Wartość człowieka mierzy się nie wyglądem
zewnętrznym, ubiorem, bogactwem, ale jego
postępowaniem, stosunkiem do drugiego człowieka i
otaczającego świata wynikającym z cech charakteru, jego
zasad moralnych, wrażliwości, piękna duszy itd.

Uwaga!
Punktacja indywidualna w zależności
od poprawności wypowiedzi

                             0-1
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W ten sposób, nie znajdując z nikim wspólnego języka, prowadziłem samotne życie aż do
momentu przymusowego lądowania na Saharze. Było to sześć lat temu. Coś się zepsuło w motorze.
Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani pasażerowie, musiałem sam zabrać się do bardzo
trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na osiem
dni.

Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem bardziej
osamotniony niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie,
gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik.
Posłyszałem:

- Proszę cię, narysuj mi baranka.
- Co takiego?
- Narysuj mi baranka. (...)
Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem się

o tysiąc mil od terenów zamieszkałych.
Tymczasem Mały Książę nie wyglądał ani na zbłąkanego, ani na ginącego ze zmęczenia, ani na

umierającego z pragnienia czy głodu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypominał dziecka
zgubionego w środku pustyni, o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Gdy wreszcie odzyskałem
mowę, odezwałem się:

- Ale... cóż ty tutaj robisz ?
A on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę :
- Proszę cię, narysuj mi baranka...
Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji, byłem bowiem o tysiąc

mil terenów zamieszkałych i groziło mi niebezpieczeństwo śmierci – wyciągnąłem z kieszeni kartkę
papieru i wieczne pióro. W tym momencie jednak przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się tylko
geografii, historii, rachunków i gramatyki, więc zmartwiony powiedziałem chłopcu, że nie umiem
rysować. Ale on odrzekł :

- To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka.
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ZESTAW   ZADAŃ

Wariant B

1. Podaj czas wydarzeń przedstawionych w podanym tekście.

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

2. Określ przestrzeń, w której dzieją się wydarzenia.

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

3. Wymień bohaterów w przedstawionym tekście.

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

4. Kiedy narrator poznał Małego Księcia?
Wybierz właściwą odpowiedź i podkreśl ją.

a) po miesięcznym pobycie na Saharze
b) o świcie
c) wieczorem
d) nocą
e) po roku

5. Podaj tytuł utworu, z którego pochodzi przedstawiony fragment tekstu.

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

6. Autorem utworu literackiego jest :

a) Bolesław Prus
b) A. de Saint Exupery
c) Adam Mickiewicz
d) Maria Konopnicka
e) Czesław Miłosz

7. Ułóż w porządku chronologicznym przedstawiony przebieg wydarzeń :

•  spotkanie z Małym Księciem
•  awaria samolotu
•  samotna podróż
•  prośba o namalowanie baranka
•  przymusowe lądowanie

a) ..................................................................
b) ..................................................................
c) ..................................................................
d) ..................................................................
e) ..................................................................
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8. Nazwij rodzaj literacki utworu, do którego należy przedstawiony tekst

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

9. Tematem podanego fragmentu utworu literackiego jest :

          a) podziwianie piękna pustyni
          b) wędrówka w karawanie
          c) poznanie Małego Księcia na Saharze
          d) w poszukiwaniu wody
          e) próba odnalezienia zaginionej karawany

10.  Określ osobę narratora. Podaj trzy wyrazy wskazujące na jego obecność w tekście :

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

11.  Nazwij rodzaj narracji .

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

12.  Mały Książę to postać :

          a) historyczna
          b) fantastyczna
          c) realistyczna

*13. Nazwij stany emocjonalne narratora w podanym tekście.
        Wzór : radość, smutek, szczęście

………………………………………………………………………………………

*14. „Mały Książę” to książka o :

                a) smutku i bólu
                b) szczęściu i radości
                c) tragedii i rozpaczy
                d) przyjaźni i miłości
                e) wolności
15. Poniższy fragment to :
              a) monolog
              b) opis
              c) opowiadanie
              d) dialog
              e) charakterystyka

      „Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem
bardziej osamotniony niż rozbitek na tratwie pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić
moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik.”
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16. Nazwij środki artystyczne w podanych przykładach:

a) "A więc ty też spadłeś z nieba?"

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

b) "Zrobiłem oczy okrągłe ze zdziwienia"

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

c) Byłem samotny jak palec

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

d) Róża obudziła się i rzekła cicho...

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

 *17. Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne:

smutek - .............................................................................

woda    - .............................................................................

 *18. Dopisz trzy wyrazy pokrewne do podanego rzeczownika, tworząc rodzinę
      wyrazów:

rysunek - .............................................................................

*19. Przekształć zdanie w mowie niezależnej na zależną:

"Ale Mały Książę odrzekł:
        -      To nic nie szkodzi."

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

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

20. Który z podanych fragmentów zawiera elementy charakterystyki postaci ? 
      Zaznacz prawidłową odpowiedź, stawiając X obok tekstu.

a) "Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji
- byłem bowiem o tysiąc mil od terenów zamieszkałych i groziło

............... mi niebezpieczeństwo śmierci - wyciągnąłem z kieszeni kartkę papieru
i wieczne pióro".

b) "Tymczasem Mały Książę nie wyglądał ani na zbłąkanego, ani na ginącego ze
zmęczenia, ani na umierającego z pragnienia czy głodu, ani na
przestraszonego.

............... W niczym nie przypominał dziecka zgubionego w środku pustyni (... )"

c) "Coś się zepsuło w motorze. Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani
            .................            pasażerowie, musiałem sam zabrać się do bardzo trudnej naprawy”.
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*21. Wypisz trzy symbole występujące w "Małym Księciu'

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

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

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

*22. Wyjaśnij znaczenie symbolu:

pustynia - ...........................................................

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

róża- ...........................................................

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

*23. Napisz jak rozumiesz słowa:

"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"

Wypowiedź twoja nie powinna przekraczać 5 zdań.

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

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

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

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

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

             .................................................................................................................................................
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KARTA OCZEKIWANYCH ODPOWIEDZI

KAŻDE ZADANIE TESTU OCENIANE BĘDZIE NASTĘPUJĄCO:

- zadania od 1 do 23 -
- odpowiedź poprawna 1 punkt;

- odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi 0 punktów.

TEST OCENIAMY ZGODNIE Z PODANYMI NIŻEJ SUGESTIAMI

Wariant B

Numer
zadania

ODPOWIEDŹ Punktacja

1. sześć lat wcześniej 0  -  1
2. Sahara, tysiąc mil od terenów zamieszkałych 0  -  1
3. lotnik (narrator), Mały Książę 0  -  1
4. b) o świcie 0  -  1
5. „Mały Książę” 0  -  1
6. b) A. De Saint Exupery 0  -  1
7. a) samotna podróż

b) awaria samolotu
c) przymusowe lądowanie
d) spotkanie z Małym Księciem
e) prośba o namalowanie baranka

Uwaga!
Aby uzyskać 1 pkt uczeń
powinien poprawnie zapisać
cztery kolejne wydarzenia

0  -  1
8. epika 0  -  1
9. c) poznanie Małego Księcia na Saharze 0  -  1
10. Narrator występuje w pierwszej osobie, jest jednocześnie

bohaterem, należy do świata przedstawionego utworu;
prowadziłem, musiałem, miałem, zasnąłem, byłem itd.

0  -  1

11. narracja pierwszoosobowa, pamiętnikarska 0  -  1
12. b) fantastyczna 0  -  1
13. osamotnienie, przygnębienie, zdziwienie, strach,

przerażenie
Uwaga!

Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi
wymienić co najmniej trzy
nazwy uczuć

0  -  1
14. d) przyjaźni i miłości 0  -  1
15. c) opowiadanie 0  -  1
16. a) przenośnia

b) epitet
c) porównanie
d) uosobienie

Uwaga!
Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi
nazwać trzy środki artystyczne

0  -  1
17. smutek – np. tęsknota, żal, rozpacz, przygnębienie

woda – np. morze, jezioro, ocean, rzeka
Uwaga!

Aby uzyskać 1 pkt uczeń musi
podać po trzy wyrazy blisko-
znaczne do każdego
rzeczownika

0  -  1
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18. rysunek – np. rysować, narysować, rysunkowy, rysownik 0  -  1
19. Ale Mały Książę odrzekł, że to nic nie szkodzi. 0  -  1
20. b) 0  -  1
21. np. róża, baobab, woda, pustynia, studnia 0  -  1
22. pustynia – samotność, smutek, pragnienie, jednostajność

róża – kobieta, miłość, piękno
0  -  1

23. np. Wartość człowieka mierzy się nie wyglądem
zewnętrznym, ubiorem, bogactwem, ale jego
postępowaniem, stosunkiem do drugiego człowieka i
otaczającego świata wynikającym z cech charakteru jego
zasad moralnych, wrażliwości, piękna duszy itd.

Uwaga!
Punktacja indywidualna w
zależności od poprawności
odpowiedzi

0  -  1
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KARTOTEKA TESTU

Język polski

Działy – Kształcenie literackie i językowe

Wariant A i B

Lp. Czynność badana Cele
kształcenia

Wymagania
programowe

1. Rozpoznawanie elementów świata przedstawionego
-   określenie czasu

B K

2. Rozpoznawanie elementów świata przedstawionego
-   określenie przestrzeni

B K

3. Rozpoznawanie elementów świata przedstawionego
-   określenie bohaterów

A K

4. Rozpoznawanie elementów świata przedstawionego
-   określenie czasu

B K

5. Zidentyfikowanie tytułu utworu na podstawie
charakterystycznego fragmentu

A K

6. Zidentyfikowanie autora tekstu A K
7. Układanie przebiegu wydarzeń B K
8. Określanie rodzaju literackiego C P
9. Określanie tematu utworu literackiego B P
10. Określanie osoby narratora C P
11. Określanie rodzaju narracji C P
12. Identyfikacja bohatera literackiego B P
13. Nazywanie stanów emocjonalnych C R
14. Określanie uogólnionego sensu utworu B R
15. Określanie formy wypowiedzi B P
16. Określanie środków artystycznych C P
17. Tworzenie synonimów C R
18. Tworzenie rodziny wyrazów C R
19. Przekształcanie mowy niezależnej na zależną C D
20. Wyodrębnienie wypowiedzi w formie charakterystyki C R
21. Wyszczególnienie symboli w utworze literackim C D
22. Wyjaśnienie znaczenia symbolu D D
23. Interpretacja charakterystycznego utworu D D
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Nazwa testu: TEST SPRAWDZAJĄCY Tabela zbiorcza wyników testowania
         CZYTANIE TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM

Poziom wymagań i odpowiadające im numery zadań liczba punktówLp. Nazwisko i imię
ucznia K P R D

Stopień
szkolny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 13 14 17 18 20 19 21 22 23 K P R D SWT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Suma punktów
Rozw. błędnych
Opuszczeń
Łatwość        [%]


