
 
Sprawdzian dla klasy V 

 
 
Miły Uczniu! 
 
  Otrzymałeś zestaw zadań, dzięki którym dowiesz się, czy dobrze rozumiesz 
czytane przez siebie teksty. Najpierw przeczytaj tekst „Dedal i Ikar” , a następnie wykonaj 
polecenia z karty zatytułowanej TEST. Zastanów się nad każdą odpowiedzią. Tekst możesz 
czytać tyle razy, ile będziesz potrzebować. Tylko jedna  odpowiedź jest prawidłowa. 
  Na wykonanie wszystkich poleceń masz jedną godzinę lekcyjną. 
 
 Życzymy Ci sukcesów! 
 
 

Jan Parandowski 
„Dedal i Ikar” 

 

Minos panował na Krecie. Był to rozumny król, który swoją potęgę umiał 
rozszerzyć bez podbojów(…). 

Jego żona Pezyfae, urodziła dziecko, które miało kształt byka i człowieka. Ten 
syn szkaradny wyrósł na groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Król 
obawiając się, aby straszydło nie szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąć  
w jakimś bezpiecznym miejscu. W tym celu wybudowano gmach, labirynt,                 
o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny Minotaur wyplątać się nie mógł. 

Budowę labiryntu prowadził Ateńczyk Dedal. Był on mistrzem we wszystkich 
sztukach(…), wynalazł mnóstwo pożytecznych rzeczy, np. świder,(…). Król kochał go 
tak bardzo, że nie chciał się z nim rozstać nawet wtedy, gdy Dedal, trapiony tęsknotą 
za ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie wyjazdu. Król nie pozwolił.(…) 

Wówczas Dedal wymyślił nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z piór ptasich, 
sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie skrzydła dla siebie i dla swego syna, Ikara. 
Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion, a zanim ruszyli w drogę, rzekł ojciec do 
syna: „ Pamiętaj, synu, żebyś zawsze latał środkiem, między morzem a niebem. Nie 
wolno ci zbyt wysoko szybować, gdyż gorąco promieni słonecznych roztopi wosk, 
który spaja skrzydła; ani zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie nasiąkły pióra”. 

Dedal leciał pierwszy i pokazywał drogę synowi. (…) Zdumienie ogarnęło ludzi 
na widok czarodzieja, który ptakom wydarł tajemnicę lotu i pokonał powietrze (…). 
Ikar, uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i 
coraz wyżej wzbijał się w błękitne przestworza.(…) Pod wpływem żaru słonecznego 
wosk stopniał i pióra, jedno po drugim, zaczęły opadać. Ikar jak gromem rażony runął 
z wysokości na ziemię i zabił się na miejscu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Test  humanistyczny dla klasy V 
wersja A 

                         ............................................ 
                                     imię i nazwisko 
                             klasa............................. 

1. Król Minos  był władcą: 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) mądrym    
 b) rozumnym    
 c) wesołym 
 d) spokojnym 
 

2. Narrator  w tekście „Dedal i Ikar” jest: 
 (podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) pierwszoosobowy   
 b) bohaterem 
 c) trzecioosobowy    

d) bogiem 
 

3. Dlaczego Ikar  poniósł śmierć? 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) ponieważ nie umocował prawidłowo skrzydeł            
 b) nie pragnął dotrzeć do ojczyzny 
 c) nie podporządkował się woli Minosa 
           d) nie posłuchał rad ojca 
 

4. Jaka jest główna myśl mitu o Dedalu i Ikarze?  
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) mówi o karze za mądrość 
 b) mówi o ucieczce balonem 
 c) mówi o twórczej myśli człowieka                   
           d) mówi o zjawiskach przyrody 
 

5. Ze zdania „Dedal leciał pierwszy i pokazywał drog ę synowi .” wypisz liczebnik    
i nazwij jego rodzaj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Dedal, Ikar, Minotaur  – to rzeczowniki: 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) własne    
 b) pospolite 
 c) nieżywotne    

d) nieosobowe 
 

7. Przymiotnik wysoki można stopniować: 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) regularnie   
 b) nieregularnie               

c) opisowo  
           d) nie można stopniować 
 

8. Napisz w pięciu punktach plan ucieczki Dedala i Ikara . Zastosuj równoważniki 
zdań. 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 
4. ............................................................................................................. 
5. ............................................................................................................. 

 



9.Uzupełnij tabelkę wszystkimi podanymi poniżej wyrażeniami i wyrazami: 
kraj nizinny nad wielkimi rzekami; Ea; Ba bilon; Hades; teren górzysty; handel; 
rolnictwo; agora; Zeus; Akropol; Sin; „wisz ące ogrody”. 

państwo charakterystyka 
środowiska 

zajęcia ludności bogowie pojęcia 

MEZOPOTAMIA  
 
 
 

   

GRECJA  
 
 
 

   

10. Wypełnij poniższe polecenia: 
a) zamień rok na wiek: 
 1580- 

146pne- 
800- 
76pne- 

b) narysuj oś czasu i zaznacz na niej podane w podpunkcie podpunkcie a daty: 
 
 
 
c) uszereguj daty z podpunktu a od najstarszej do najmłodszej: 
.................................................................................................................................................... 
 
11. Wybierz poprawną odpowiedź: a, b lub c i podkreśl ją. 
 1. Are you a student? Yes, I……. . 
a) happy     b) is      c) am 
 2. .......... Sara swim? No, she can’t. 
a) is      b) can    c) where 
 3. What’s your favorite day? 
a) Saturday   b) blue    c) november  
 4. ............ your mum cook dinners? Yes, she does. 
a) does   b) do    c) can 
 5. ........ you like swimming? 
a) can    b) do     c) what 
 
12. (na celujący) Jeśli znasz mit o Dedalu i Ikarze, dokończ ich historię. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 



Test  humanistyczny dla klasy V 
wersja B 

                         ............................................ 
                                     imię i nazwisko 

1. Co było przyczyną śmierci Ikara? 
(podkreśl prawidłową odpowiedź)                                                                                                    klasa……………………… 

 a) nie podporządkował się woli Minosa  
           b) ponieważ nie umocował prawidłowo skrzydeł            
 c) nie pragnął dotrzeć do ojczyzny 
           d) nie posłuchał rad ojca 
 

2. „Dedal i Ikar ” to mit, który…  
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) mówi o twórczej myśli człowieka                   
 b) mówi o zjawiskach przyrody 
 c) mówi o karze za mądrość                  
           d) mówi o ucieczce balonem 
                             

3. Jakim władcą był Minos?  
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) mądrym    
 b) spokojnym    
 c) wesołym 
 d) rozumnym   
 

4. Jaki narrator   opowiada w utworze„Dedal i Ikar”? 
 (podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) trzecioosobowy   
 b) pierwszoosobowy 
 c) bogiem    

d) bohaterem 
5. Dedal, Ikar  – to rzeczowniki: 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) pospolite    
 b) nieosobowe 
 c) własne    

d) nieżywotne 
 

6. Przymiotnik niski  stopniuje się: 
(podkreśl prawidłową odpowiedź) 

 a) regularnie   
 b) nieregularnie  

c) opisowo  
           d) nie można stopniować 

 
 

7. Ze zdania „Dedal leciał pierwszy i pokazywał drog ę synowi .” wypisz liczebnik    
i nazwij jego rodzaj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

8. Napisz w pięciu punktach plan ucieczki Dedala i Ikara . Zastosuj równoważniki 
zdań. 

1. ............................................................................................................. 
2.............................................................................................................. 
3.............................................................................................................. 
4.............................................................................................................. 
5.............................................................................................................. 

 



9.Uzupełnij tabelkę wszystkimi podanymi poniżej wyrażeniami i wyrazami: 
kraj nizinny nad wielk ą rzeką; Izyda: sfinks; teren górzysty; Jowisz; akwedukt; termy; 
Wenus; mumia; handel; rolnictwo; Re. 

państwo charakterystyka 
środowiska 

zajęcia ludności bogowie pojęcia 

EGIPT 
 

 
 
 

   

RZYM  
 
 
 

   

10. Wypełnij poniższe polecenia: 
a) zamień rok na wiek: 
 1430- 

216pne- 
400- 
15pne- 

b) narysuj oś czasu i zaznacz na niej podane w podpunkcie podpunkcie a daty: 
 
 
 
c) uszereguj daty z podpunktu a od najstarszej do najmłodszej: 
.................................................................................................................................................... 
 
11. Wybierz poprawną odpowiedź: a, b lub c i podkreśl ją. 
 1. ....... Paul ride a bike? No, he can’t.  
a) what     b) are      c) can 
 2. What’s your favourite colour? 
a) Monday      b) green    c) tree 
 3. Are you a student? Yes, I....... . 
a) can   b) am    c) hungry  
 4. ............ you like playing football? 
a) where   b)can    c) do 
 5. ........ your dad drive a car? Yes, he does. 
a) what    b) do     c) does 
 
12. (na celujący) Jeśli znasz mit o Dedalu i Ikarze, dokończ ich historię. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 



Tabela odpowiedzi- kl.V 
 wersja A 

 
 
 

Numer 
zadania 

Standard i forma 
zadania 

Poziom Kryteria punktowania odpowiedzi Liczba 
punktów 

1 1.2 
WW 

podstawowy b) rozumnym 1 

2 1.2 
WW 

podstawowy c) trzecioosobowy 1 

3 1.2 
WW 

podstawowy d) nie posłuchał rad ojca 1 

4 3.6 
WW 

dopełniający c) mówi o twórczej myśli człowieka 1 

5. 5.1 
KO 

dopełniający 
rozszerzający 

1 pkt. za wypisanie 
1pkt. za nazwanie rodzaju 

2 

6 5.1 
WW 

dopełniający 
 

a) własne 1 

7 5.1 
WW 

dopełniający 
 

a) regularnie 1 

 
8 

2.1,2.3,2.5 
RO 

2,4,5..konieczny 
1,3.dopełniający 

 

1.właściwa forma wypowiedzi- 
równoważniki zdań-1p 
2.zgodność z tekstem-1p 
3.zachowanie chronologii wydarzeń -1p 
4.poprawność ort i int.-1p 
5.estetyka-1p 

 
5 

 
9 

3.3 
WW 

konieczny 
dopełniający 

Mezopotamia – kraj nizinny nad wielkimi 
rzekami; rolnictwo; Ea, Sin; Babilon, 
„wiszące ogrody 
Grecja – teren górzysty; handel; Hades, 
Zeus; agora, Akropol 

O,5x12=6 

10a,b,c 2.4,3.1 
KO 

konieczny 
dopełniający 

Daty zaznaczone na osi czasu, daty 
ustawione w kolejności od najstarszej 

0,5x12=6 

      11 2.2 
WW 

konieczny 
 

1c);  2b);  3a);  4a);  5b) 5 

12 2.1,2.3,2.5 
 

RO 

na celujący 
 

1.właściwa forma wypowiedzi-1p 
2.zgodność z tematem-2p 
3.wypowiedź spójna, tworząca całość-
1p 
4.poprawność ort i int.-1p 
5.styl i język-1p 
6.estetyka-1p 

 
 
 
7 

 
PUNKTACJA: 

a) język polski – 13+celujący 
b) historia – 12 
c) język angielski - 5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Tabela odpowiedzi- kl.V 
 wersja B 

 
Numer 
zadania 

Standard i forma 
zadania 

Poziom Kryteria punktowania odpowiedzi Liczba 
punktów 

1 1.2 
WW 

podstawowy d) nie posłuchał rad ojca 1 

2 1.2 
WW 

podstawowy a) mówi o twórczej myśli człowieka 1 

3 1.2 
WW 

podstawowy d) rozumnym 1 

4 3.6 
WW 

dopełniający a) trzecioosobowy 1 

5 5.1 
WW 

dopełniający 
 

c) własne 1 

6. 5.1 
WW 

dopełniający 
 

a) regularnie 1 

7. 5.1 
KO 

dopełniający 
rozszerzający 

1 pkt. za wypisanie 
1pkt. za nazwanie rodzaju 

2 

 
8 

2.1,2.3,2.5 
RO 

2,4,5..konieczny 
1,3.dopełniający 

 

1.właściwa forma wypowiedzi- 
równoważniki zdań-1p 
2.zgodność z tekstem-1p 
3.zachowanie chronologii wydarzeń -1p 
4.poprawność ort i int.-1p 
5.estetyka-1p 

 
5 

 
9 

3.3 
WW 

konieczny 
dopełniający 

Egipt- kraj nizinny nad wielką rzeką; 
rolnictwo; Izyda, Re; sfinks, mumia 
Rzym – teren górzysty; rzemiosło, 
handel; Wenus, Jowisz; Akwedukt, 
termy 

O,5x12=6 

10a,b,c 2.4,3.1 
KO 

konieczny 
dopełniający 

Daty zaznaczone na osi czasu, daty 
ustawione w kolejności od najstarszej 

0,5x12=6 

      11 2.2 
WW 

konieczny 
 

1c);  2b);  3b);  4c);  5c) 5 

12 2.1,2.3,2.5 
 

RO 

na celujący 
 

1.właściwa forma wypowiedzi-1p 
2.zgodność z tematem-2p 
3.wypowiedź spójna, tworząca całość-
1p 
4.poprawność ort i int.-1p 
5.styl i język-1p 
6.estetyka-1p 

 
 
 
7 

 
PUNKTACJA: 

d) język polski – 13+celujący 
e) historia – 12 
f) język angielski - 5 
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