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Test cichego czytania ze zrozumieniem 
dla kl. III 

 
 
                     Czytam 
                         uważnie! 

 
 
 
 
 

Drogi  kolego-  Trzecioklasisto! 
Jesteś już uczniem trzeciej klasy i wiele potrafisz. 

Ten test ma sprawdzić, jak rozumiesz czytany po cichu tekst. 
 

Pamiętaj! 
 
1.Najpierw bardzo uważnie przeczytaj tekst. 

 
2.Następnie zapoznaj się z pytaniami i propozycjami odpowiedzi. 

 
3.Wybierz właściwą odpowiedź. 

 
4.Zaznacz poprawną odpowiedź tylko na karcie odpowiedzi  stawiając kółko na 

odpowiedniej literze, np. A, B  ,C. 
 

5.Jeśli uznasz, że popełniłeś błąd, skreśl pierwotną odpowiedź i zaznacz właściwą, 
np.    A  ,    B   ,C. 
 

6.Na wykonanie wszystkich zadań masz 45 minut. 
 
 
 

POWODZENIA ! ! !        
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Tekst dla ucznia. 
 

,,Jak burak przemienił się w tęczę” 
       Rósł w polu burak cukrowy. Był słodki, ale szary, niepozorny. Po drugiej stronie polnej 
drogi, za niskim płotem pysznią się w warzywniku dorodne, żółte dynie, czerwone pomidory o 
lśniącej skórce, zielony groszek i fasolka, pomarańczowa marchewka. Nawet bliski krewniak 
buraka: buraczek ćwikłowy może pochwalić się pięknym buraczkowym kolorem i zgrabną, 
ładnie zaokrągloną figurą. A nasz burak co? 
       Za warzywnikiem rośnie sad. Cukrowy burak doskonale widzi ze swego pola rozłożyste 
jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie. Od wczesnego lata może przypatrywać się, jak małe, zielone 
owoce rosną i nabierają kolorów. Jak dojrzewają. 
       A może i on dojrzeje? Może i on zmieni kolor w złoto różowe cudo, jak owoce złotej renety? 
    Tymczasem przyszła jesień. Na buraczanym polu zjawili się ludzie z maszynami, wykopali 
wszystkie buraki i załadowali na ciężarówki. Nasz burak był wielki, dobrze wyrośnięty, ale urody 
mu nie przybyło... 
     Przywieźli go do cukrowni. Tam buraka wykąpali, oczyścili z ziemi, pokroili, wrzucili do 
wielkiego kotła i ... co zrobili tam z buraka?... 

 
Cukier wspaniały! Cukier biały! 
Cukier błyszczący jak kryształy! 

 
       I teraz brzydki burak w nowej, pięknej, śnieżnobiałej postaci spotkał się ze wszystkimi 
owocami, którym tak zazdrościł kolorów. No, tak! Bo czy można zrobić konfitury z wiśni bez 
cukru? Nie! A kompoty? A powidła? Też nie. 
       Ale to jeszcze nie wszystko. Nie na tym kończy się historia buraka. 

 
Bo potem- zakład cukierniczy 

wszystkich kolorów mu użyczył,  
wszystkich, które burak wyśnił: 

kolor czereśni, 
kolor wiśni, 

kolor bursztynu,  
kolor porów- 

i jeszcze innych sto kolorów, 
wszystkich czerwieni i zieleni,  
że nawet wam ich nie wymienię. 

 
       Pewnie, że nie wymienię, bo zajęłoby to za dużo miejsca. Lepiej chodźmy do najbliższego 
sklepu cukierniczego i przyjrzyjmy się wszystkim kolorowym smakołykom. Ani w warzywniku, 
ani w sadzie nie ma tylu kolorów, nie mówiąc już o smaku. 
       Tak się kończy historia buraka, który zamienił się w tęczę. Dlatego lepiej nie sądzić nikogo 
po wyglądzie. Bo nigdy nie wiadomo, ile w nim ukrywa się urody i dobroci.     

Maria Terlikowska            
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Pytania i propozycje odpowiedzi 
 
 1.Jakiego koloru był burak cukrowy? 
A) biały, 
B) czerwony,   
C) szary, 
 
2. Które warzywa rosły w warzywniku? 
A) pietruszka, kalafiory, rzodkiewka, kapusta, 
B) dynie, pomidory, groszek, fasolka, marchewka, 
C) kalarepa, cebula, sałata, selery, 
 
3.Co widział burak w sadzie? 
A) jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, 
B) jabłonie, morele, czereśnie, wiśnie, 
C) jabłonie, brzoskwinie, winogrono, grusze, 

 
4.Kiedy ludzie zebrali z pola buraki? 
A) latem,  
B) zimą, 
C) jesienią, 
 
5.,,Złoto-różowe cudo”- jaki to owoc? 
A) brzoskwinia, 
B) reneta, 
C) pomarańcza, 
 
6.Co ludzie zrobili z burakiem w cukrowni? 
A) pokroili, wykąpali, oczyścili i wrzucili do kotła, 
B) oczyścili, wykąpali, pokroili i wrzucili do kotła, 
C) wykąpali, oczyścili, pokroili i wrzucili do kotła, 
 
7.Czego nie można zrobić bez cukru? 
A) konfitur, kompotów, powideł, 
B) herbaty, kawy, soku, 
C) lodów, ciasta, kremu, 
 
8.Czego zakład cukierniczy użyczył burakowi? 
A) smaku, 
B) kolorów, 
C) zapachów, 
 
9.W co zamienił się burak cukrowy? 
A) w ciasto, 
B) w tęczę, 
C) w obraz, 
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10.Po czym nie należy innych sądzić? 
A) po wyglądzie, 
B) po charakterze, 
C) po wzroście i kolorze włosów, 
 
11.Które ze znanych przysłów zostało zilustrowane tekstem? 
A) ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, 
B) ,, Nie szata zdobi człowieka”, 
C) ,,Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” 
 
12.Tekst, który przeczytałeś (-aś) jest: 
A)  baśnią, 
B)  legendą, 
C)  opowiadaniem 
 
13.Tekst nosi tytuł ,,Jak burak przemienił się w tęczę”, ponieważ: 
A)  bohatera można było podziwiać na niebie, 
B)  burak cukrowy przerobiono na cukier, który przybierał różne kolory w zależności 
      od potraw, do których dodawano  go, 
C)  burak po deszczu zmienił swą szarą barwę i przybrał kolory 
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Karta odpowiedzi  
 

..............................................                 ................                .......................... 
                      IMIĘ I NAZWISKO                                                                              KLASA                                                               DATA   

 
Numer 

pytania 

Propozycje odpowiedzi 
 

1 A B C 
2 A B C 
3 A B C 
4 A B C 
5 A B C 
6 A B C 
7 A B C 
8 A B C 
9 A B C 

10 A B C 
11 A B C 
12 A B C 
13 A B C 

 
A teraz ostatnie zadanie: 
Na karcie odpowiedzi podkreśl swoje imię i nazwisko odpowiednim kolorem: 
� czerwonym- jeśli test był dla Ciebie łatwy, 
� zielonym- jeśli tylko niektóre zadania sprawiły Ci trudność, 
� niebieskim- jeśli uważasz, że test był trudny 
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mgr Marzena Kowalska 
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Arkadego Fiedlera 
       w Nowem n/W 

                       
Test cichego czytania tekstu ze zrozumieniem treści 

wraz z komentarzem. 
 

              Podstawowym celem czytania jest zrozumienie treści tekstu. 
             Problematyka rozumienia, już od wielu lat, jest przedmiotem badań i dociekań pedagogów, 
psychologów i filozofów. W Polsce inicjatorem w.w. badań był J.W. Dawid. 
         ,,Rozumienie tekstu jest ujmowane, jako odbiór komunikatu, który może być w tekście przekazany 
w dwojaki sposób, tzn. W sposób jasny, bezpośredni i w sposób domyślny”. (Józefa Bałachowicz w 
~Praca nauczyciela i ucznia w kl. I-III~ praca  zbiorowa  pod  red. M. Lelonka i T . Wróbla)      
         
               Dla ucznia każde czytanie wiąże się z koniecznością zaangażowania procesów myślowych, 
umiejętnością operowania pojęciami i wyrażeniami, przewidywaniem i oceną przedstawionych treści 
oraz odniesieniem ich do własnych doświadczeń i przeżyć. 
               
             Poznawanie treści tekstów informujących wprost o pewnym wycinku rzeczywistości wymaga 
przejścia czytelnika przez kolejne, następujące po sobie etapy: 
1.Rozumienie sensu wyrazów zawartych w tekście. 
2.Uchwycenie myśli zawartych w zdaniach. 
3.Wyodrębnienie postaci, przedmiotów, zjawisk i wydarzeń. 
4.Ujęcie ich wzajemnych związków. 
5.Wyodrębnienie tematu tekstu. 
6.Wyodrębnienie grup treściowych: elementów składowych tych grup i uchwycenie zależności między 

nimi. 
7.Synteza wyodrębnionych elementów i stworzenie nowej, własnej w miarę zbliżonej do obiektywnej- 

struktury tekstu. 
             Uczeń- czytelnik, aby poznać utwór literacki musi zaangażować się intelektualnie, ale także 
emocjonalnie. Ciche czytanie tekstu wymaga umiejętności dostrzeżenia elementów informacyjnych, 
ekspresywnych oraz wychowawczych wzajemnie przenikających się w utworze literackim. 
        
         Zrozumienie czytanego tekstu może dotyczyć sensu dosłownego (zrozumienia konkretnej treści) oraz 
sensu domyślnego (zrozumienia konkretnej treści i uchwycenia sensu dodatkowego, nie wyrażonego 
wprost słowami tekstu). Zrozumienie sensu dosłownego można sprawdzić pytając o konkretną treść 
wynikającą z tekstu, nie wymagającą uogólnienia. Zrozumienie sensu domyślnego wymaga posłużenia się 
znanymi pojęciami i ujęcia myśli zawartej w tekście, w sposób ogólny, oderwany od treści przeczytanego 
tekstu. 
              Rozumienia dosłownego sensu oczekiwać możemy od ucznia kl. I, zaś sensu domyślnego od 
uczniów kl. II i III.  
 
            Biorąc pod uwagę powyższe założenia teoretyczne i bieżące potrzeby diagnozowania umiejętności 
cichego czytania ze zrozumieniem treści tekstu literackiego, skonstruowałyśmy poniższy test. Uznałyśmy 
też, że pozwala on określić na jakim etapie poznawania treści tekstu informacyjnego znajduje się badany 
przez nas czytelnik- uczeń klasy III.Dziecko ma  szansę na określenie stopnia trudności testu. 
                  Uzupełniającą rolę pełni ankieta dotycząca treści i stopnia trudności zadań testowych, 
przeprowadzona wśród nauczycieli pracujących z badanymi uczniami. 
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELA 
 

Celem ankiety jest zebranie informacji na temat stosowania cichego czytania ze 
zrozumieniem na zajęciach nauczania zintegrowanego, oraz opinii nauczycieli na temat 
przeprowadzonego testu. 
 
1.Czy w swej pracy z uczniami stosuje Pani ciche czytanie ze zrozumieniem treści: 
 
                  CZĘSTO            RZADKO 
 
2.Czy, Pani zdaniem, opanowanie umiejętności cichego czytania tekstu z dokładnym 
    zrozumieniem jego treści jest:  
 
               ŁATWE              SPRAWIA TRUDNOŚCI             TRUDNE 
 
3.Przygotowany test uważa Pani za: 
 
                      BARDZO ŁATWY                            ŁATWY      
      
                      TRUDNY                               BARDZO TRUDNY 
 
                                    DOSTOSOWANY DO MOŻLIWOŚCI 
                                                  UCZNIÓW KL.III 
 
4.Pytania testu sformułowane są: 
 
           JASNO                NIEZROZUMIALE            NIE WSZYSTKIE PYTANIA  
                                                                                   SĄ JASNE SPRECYZOWANE 
 
5.Czy przygotowany test pozwolił obiektywnie ocenić umiejętność cichego czytania 
    ze zrozumieniem: 
 
       TAK                 NIEZUPEŁNIE             NIE                NIE  JESTEM PEWNA  
 
6.Pani zdaniem, umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem treści  tekstu należy 
    doskonalić przez: 
 
    .............................................................................................................................. 
 
    .............................................................................................................................. 
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Ankieta dla ucznia  
 
    Ankieta, którą otrzymałeś(-łaś)  pomaga mi zebrać informacje na temat 
    czytania tekstów. Bardzo proszę, byś uważnie przeczytał(-ła) pytania i 
    otoczył(-ła)  pętlą 1 wybraną przez siebie odpowiedź.  

Dziękuję za szczere odpowiedzi.       
 

1.Czy lubisz czytać? 
 
      BARDZO LUBIĘ              LUBIĘ            NIE LUBIĘ 
 
2.Czy potrafisz samodzielnie czytać? 
 
       TAK                NIE                   NIE WIEM 
 
3. Czy rozumiesz tekst czytany cicho? 
 
      ZAWSZE ROZUMIEM                   CZASAMI NIE ROZUMIEM 
 
       
      CZĘSTO NIE ROZUMIEM                        NIE ROZUMIEM 
 
4. Jeśli możesz wybierać, wtedy wolisz czytać: 
 
        CICHO                           GŁOŚNO 
 
 


