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TEST SPRAWDZAJĄCY 

UMIEJĘTNOŚĆ ODBIORU BAJEK W KLASIE V 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 

        Masz przed sobą kartki, które zawierają tekst i wykaz zadań do wykonania. Najpierw 

dwa razy przeczytaj uważnie cały utwór poetycki, aby lepiej zrozumieć jego sens. 

        Uważnie czytaj polecenia. Staraj się wykonać je w takiej kolejności, w jakiej są 

zapisane. Pisz starannie i bezbłędnie. 

         Na wykonanie poleceń masz 40 minut. 

                                                                                                Powodzenia! 

    Ignacy Krasicki 

,,Czapla, ryby i rak” 

Czapla stara, jak to bywa, 

Trochę ślepa, trochę krzywa, 

Gdy już ryb łowić nie mogła, 

Na taki się koncept wzmogła. 

Rzekła rybom:,, Wy nie wiecie, 

A tu o was idzie przecie.” 

               Więc wiedzieć chciały, 

Czego się obawiać miały. 

             ,, Wczora 

               Z wieczora 

Wysłuchałam, jak rybacy 

Rozmawiali: wiele pracy 

Łowić wędką lub więcierzem, 

Spuśćmy staw, wszystkie zabierzem. 

      Nie będą mieć otuchy, 

Skoro staw będzie suchy.” 

Ryby w płacz, a czapla na to: 

,,Boleję nad waszą stratą, 

lecz można złemu zaradzić 

I gdzie indziej was osadzić. 

   Jest tu drugi staw blisko, 

  Tam obierzecie siedlisko. 



 2 

Chociaż pierwszy wysuszą, 

Z drugiego was nie ruszą.” 

,,Więc nas przenieś”- rzekły ryby. 

  Wzdrygała się czapla niby; 

  Dała się na koniec użyć, 

        Zaczęła służyć. 

Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając 

       I tak pomału zjadając. 

Zachciało się na koniec skosztować i raki.                           koncept- pomysł 

Jeden z nich widząc, iż go czapla niesie w krzaki,               więcierz- sieć rybacka napięta na   

Postrzegł zdradę, o zemstę zaraz się pokusił,                       obręczach  

Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił. 

      Padła nieżywa; 

      Tak zdrajcom bywa.                      

 

1.Wypisz dwie postacie występujące w utworze: 

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

2.Przepisz wersy zawierające morał: 

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

3.Wypisz dwie pary rymujących się wyrazów: 

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

4.Wypisz zdanie pochodzące od narratora: 

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

5.Przepisz krótki fragment utworu, który jest dialogiem: 

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

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

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

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

6.Nazwij po dwie cechy czapli, ryb i raka. 

czapla - ...........................................................................  

ryby - ..............................................................................  

rak - ................................................................................  

 

 7. W powyższym zestawieniu podkreśl cechy bajki:  

a) bohaterami są bogowie i herosi 

b) występuje osoba mówiąca 
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c) nauka zawarta jest w morale 

d) o zdarzeniach opowiada narrator 

 

 

 

8.Ułóż plan wydarzeń w formie sześciu równoważników zdań. 

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

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

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

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

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

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

 

PUNKTACJA. 

Zadanie 1 – 2 punkty                         bardzo dobry      16- 14 punktów 

Zadanie 2 – 1 punkt                           dobry                  13- 12 punktów  

Zadanie 3 – 2 punkty                         dostateczny         11- 8 punktów 

Zadanie 4 – 2 punkty                         dopuszczający       7- 6 punktów    

Zadanie 5 – 2 punkty                         niedostateczny      5 i poniżej 

Zadanie 6 – 6 punktów 

Zadanie 7 – 1 punkt 

 

ZADANIE 8.  

1.Zachowanie formy równoważników- 2 punkty                              

2.Chronologiczne ujęcie wydarzeń- 1 punkt                                     

3.Ujęcie najważniejszych wydarzeń- 1 punkt                                  

4.Poprawność ortograficzna (0-1 błąd 1pkt, 2 błędy 0 pkt)               

5.Poprawność interpunkcyjna (0-1 błąd 1pkt., 2 błędy 0 pkt)           

6. Poprawność językowa  (0-1 błąd 1pkt, 2 błędy 0 pkt) )  

7. Estetyka zapisu 1 pkt 

PUNKTACJA 

bardzo dobry            8 punktów  

dobry                        7 – 6 punktów   

dostateczny              5 – 4 punkty 

dopuszczający          3 – 2 punkty 

niedostateczny         1 punkt  


