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Sprawdzian wiadomości i umiejętności  dla uczniów kl.5 
 

„ Bezdroża wyobraźni” 
 
 

L. M. Montgomery 
„Ania z Zielonego Wzgórza” 

 
Przełożyła Rozalia Bernsteinowa 

 
 
 

Ania jak strzała pomknęła wzdłuż Źródła Leśnych Nimf i 
przebiegła pełną zapachu sośniny ścieżką wiodącą ku Sosnowemu 
Wzgórzu, aby zaprosić Dianę na herbatę. Tak więc, zaledwie Maryla 
wyruszyła do  Carmody, natychmiast zjawiła się Diana, ubrana w 
odświętną sukienkę, jak to wypada osobom zaproszonym na herbatę. 

Zazwyczaj bez pukania wpadała przez kuchnię. Teraz jednak 
zapukała uprzejmie do drzwi frontowych. Ania , ubrana również w 
swoją najlepszą sukienkę, natychmiast otworzyła i obie dziewczynki 
na powitanie z powagą uścisnęły sobie dłonie, tak jakby od dawna się 
nie widziały. Ten niezwykle uroczysty nastrój trwał nadal, gdy Diana 
udała się na facjatkę, by odłożyć kapelusz w pokoiku Ani, i gdy 
siedząc sztywno na kanapie, przez parę minut prowadziły oficjalną 
pogawędkę. 

- Jakże zdrowie mateczki?- pytała Ania z wyszukaną 
uprzejmością, jakby tego ranka nie widziała pani Barry, zdrowej i w 
doskonałym humorze, zajętej zrywaniem jabłek. 

- Dziękuję za pamięć. Mateczka ma się doskonale. 
Przypuszczam, że pan Cuthbert zwozi dziś kartofle na statek?- spytała 
Diana, która, potkawszy po drodze Mateusza, przyjechała z nim na 
wozie kawałek drogi. 
 - Tak. Nasz zbiór kartofli jest bardzo dobry w tym roku. Sądzę, 
że twój ojciec także ma doskonałe plony. 
 - Ach, strasznie dużo- zawołała Ania, zapominając o 
dostojnym zachowaniu i zrywając się szybko z miejsca.- Chodźmy, 
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Diano, do sadu! Zerwiemy trochę malinówek. Maryla powiedziała, że 
możemy zebrać wszystkie, które jeszcze pozostały na drzewie.(…) 

Sad, pełen drzew uginających się pod ciężarem dojrzałego 
owocu, był tak rozkosznym zaciszem, że dziewczynki z 
przyjemnością spędziły w nim prawie całe popołudnie. Usiadły w 
przytulnym zakątku, wśród wysokiej trawy, gdzie chłód nie zdążył 
jeszcze zwarzyć zieleni, i chrupiąc jabłka, przez cały czas rozmawiały 
jak najęte. 

 
 
 
 

1.Przytoczony tekst to: 
A. opowiadanie 
B. opis 
C. fragment pamiętnika 
D. streszczenie fragmentu książki 

 
2. Kto opowiada o wydarzeniach: 
A. Ania 
B. Diana 
C. narrator 
D. Maryla 
 
3. W utworze L.M. Montgomery w dialogach biorą udział: 
A.  Ania i Diana 
B.  Maryla i Ania  
C.  Diana i Mateusz 
D.  Maryla i Diana 
 
4.Na podstawie przeczytanego fragmentu można określić miejsce i 
czas wydarzeń. Czy są to: 
 
A. Zielone Wzgórze, pokój Ani na facjatce, sad, jesień 
B. Źródło Leśnych Nimf, Sosnowe Wzgórze, wiosna 
C. Kuchnia w domu Barrych, statek, wiosna 
D. Pokój Maryli na Zielonym Wzgórzu, Carmody,  jesień 
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5. W przeczytanym fragmencie występuje narracja: 
A.  pierwszoosobowa 
B.  trzecioosobowa 
C.  pierwszoosobowa i trzecioosobowa 
D.  żadna z nich 
 
6. „ Ania jak strzała” to: 
A. epitet 
B. metafora 
C. porównanie 
D. uosobienie 
 
7. Do podanego tekstu napisz  równoważnikowy plan wydarzeń 
(powinien zawierać przynajmniej 6 punktów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. W którym tomie encyklopedii znajdziesz informacje o autorce 
„Ani z Zielonego Wzgórza”: 

A. A- E 
B. F- J 
C. K- N 
D. O- Z 

 
9. Wyobraź sobie, że jesteś Anią Shirley. Zaproś swoją 

przyjaciółkę( przyjaciela) na herbatę.Napisz tekst zaproszenia. 
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10. Napisz opowiadanie o tym, jak Ty spędzasz czas ze swoją 
przyjaciółką ( przyjacielem).Powinno ono zawierać przynajmniej 60 
słów. 
  
 
 Monika Stawicka 


