ZESTAW
1.
ZESTAW 1.

Kiedy Anna
i Lisa
wracały
z powrotem do Bullerbyn, przypomniały sobie
A. Cofnij
się
dwa
kroki.

LISTOPADA
2015r. R.
1216
listopada
2013
CZAS: 45 MINUT

Czas: 45 minut

KLASA 3., SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa pierwsza – poprawna polszczyzna

NAUCZYCIEL CZYTA UCZENNICOM I UCZNIOM TYLKO INSTRUKCJĘ
DZIECI CZYTAJĄ
I WYKONUJĄ
POLECENIA SAMODZIELNIE
Instrukcja
dla uczennicy/ucznia
Wypełnij kartę odpowiedzi
Czytaj uważnie wszystkie polecenia
INSTRUKCJA DLA UCZENNICY/UCZNIA
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem
Nie używaj• korektora
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.
• się
Nie zużywaj
korektora.
Test składa
piętnastu
zestawów

• Test składa się z dziesięciu zestawów.

Odpowiedzi
przenieś na kartę
• Odpowiedzi przenieś na kartę.

W każdym
zestawie
tylkoodpowiedź
jedna odpowiedź
poprawna.
W każdym• zestawie
tylko
jedna
jestjestpoprawna
Poprawną odpowiedź
zaznacz, zakreślając/zamalowując
właściwą
literę.
Poprawną•odpowiedź
zaznacz, zakreślając/zamalowując
właściwą
literę
• Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi.
• Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem,
Jeżeli się pomylisz,
błędne
zaznaczenie
kółkiem, a następnie
a następnie
zakreśl/zamaluj
innąotocz
odpowiedź.
zakreśl/zamaluj
inną
odpowiedź
• Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi.

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi

Po rozwiązaniu testu oderwij kartę odpowiedzi i oddaj nauczycielowi
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„Z
poprawną polszczyzną
na co

o kawałku kiełbasy dobrze obsuszonej. Musiały cofnąć się z powrotem
do sklepu się
w Wielkiej
B. Cofnij
dwaWsi.
kroki do tyłu.
Kiedy Anna i Lisa wracały z powrotem do Bullerbyn, przypomniały sobie
o kawałku kiełbasy dobrze obsuszonej. Musiały cofnąć się do sklepu
w Wielkiej Wsi.
ZESTAW
2. i Lisa wracały do Bullerbyn, przypomniały sobie o kawałku
Kiedy Anna
kiełbasy dobrze obsuszonej. Musiały cofnąć się do sklepu w Wielkiej Wsi.

A. Czuję się okey.
ZESTAW 2.

B. Czuję
się dobrze.
Odwiedzili nas ciocia i wujek.

Odwiedziła nas ciocia i wujek.
Odwiedził nas ciocia i wujek.

ZESTAW 3.

ZESTAW 3.
Proszę panią,jest
jak sięfajna.
włancza ten odtwarzacz?
A. Książka
Proszę pani, jak się włancza ten odtwarzacz?
B. Książka
jest
Proszę pani, jak
się ciekawa.
włącza ten odtwarzacz?

ZESTAW 4.
W przyszłości, według planu dziewczynek, Britta miała ożenić się
ZESTAW
4.
z Lasse Erikson.
W przyszłości,
planu dziewczynek, Britta miała wyjść za mąż
A. Dzisiaj
jestwedług
12 listopad.
za Lassego Eriksona.
W przyszłości,
planu dziewczynek, Britta miała ożenić się
B. Dzisiaj
jestwedług
12 listopada.
z Lassem Eriksonem.
ZESTAW 5.
ZESTAW
Nie lubię5.
kisielu i kakao.
Nie lubię kiślu i kakao.
A. Mam
przyjacieli.
Nie lubię kisielu i kakaa.

B. Mam przyjaciół.

ZESTAW 6.
Ubierz ciepłą kurtkę, ale zdejmij ten niemodny sweter.
Włóż ciepłą kurtkę, ale rozbierz ten niemodny swetr.
Załóż ciepłą kurtkę, ale zdejmij ten niemodny sweter.

ZESTAW 11.
Ciocia Basia ma trzy dzieci. Mam trzy skrzypce.
Ciocia Basia ma troje dzieci. Mam troje skrzypiec.
Ciocia Basia ma trzy dzieci. Mam trzy pary skrzypiec.

ZESTAW 7.
Janek, Zuzia i pies wybiegli zza domu.
Janek, Zuzia i pies wybiegł zza domu.
Janek, Zuzia i pies wybiegła zza domu.

ZESTAW 12.
Bawiliśmy się z przyjacielami w Indianinów.
Bawiliśmy się z przyjaciółmi w Indianów.
Bawiliśmy się z przyjaciółmi w Indian.

ZESTAW 8.
Nie pojechałem na wycieczkę, dlatego że byłem chory.
Nie pojechałem na wycieczkę, dlatego bo byłem chory.
Nie pojechałem na wycieczkę, dlatego ponieważ byłem chory.

ZESTAW 13.
Kiedy myślimy o niebieskich migdałach, to nie znaczy, że
marzymy o rzeczach nieprawdziwych.
myślimy o leniuchowaniu.
marzymy o ciężkiej pracy i sprawach przyziemnych.

ZESTAW 9.
Kogo jest ta hulajnoga, która stoi na ogrodzie?
Kogo jest ta hulajnoga, która stoi w ogrodzie?
Czyja jest ta hulajnoga, która stoi w ogrodzie?
ZESTAW 10.
Przeczytaj trzy opowiastki. Wskaż powiedzenie, które nie pasuje do danej sytuacji.
Gdy tylko Wojtek zaprosił Zuzię na swoje urodziny, dziewczynka od razu
wiedziała, w co się ubierze. Wybrała różową sukienkę z pozłacanym paskiem.
Mówiąc krótko: miała twardy orzech do zgryzienia.
Basia nie mogła doczekać się wyjazdu na „zieloną szkołę”. Już kilka dni przed
wycieczką miała spakowane wszystkie rzeczy. Rzeczywiście to był wspaniale
spędzony czas w polskich górach. Dziewczynka wróciła do domu wypoczęta
i pełna wrażeń. Jeszcze długo pluła sobie w brodę za to, że pojechała.
Kiedy tata obejrzał pierwszy dom, chciał go natychmiast kupić. Tylko dzięki
mamie nie mieszkamy w skansenie. Niestety z wyborem samochodu nie poszło
tak łatwo. Gdy tata zobaczył granatowe volvo, już po pięciu minutach był jego
właścicielem. Co z tego, skoro samochód stoi cały czas w warsztacie. Mama ma
rację, kiedy mówi, że tata jest w gorącej wodzie kąpany.

KARTA ODPOWIEDZI
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ZESTAW 14.
Strasznie się cieszę, że byłeś autorem zwycięskiego gola.
Strasznie się cieszę, że byłeś strzelcem zwycięskiego gola.
Bardzo się cieszę, że byłeś strzelcem zwycięskiego gola.
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ZESTAW 15.
Kiedy ktoś bardzo się denerwuje, mówimy, że
siedzi jak na szpilkach.
siedzi jak mysz pod miotłą.
siedzi jak mumia.
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A

B

C

ZESTAW 6.

A

B

C

ZESTAW 7.

A

B

C

ZESTAW 8.

A

B

C

ZESTAW 9.

A

B

C

ZESTAW 10.

A

B

C

ZESTAW 11.

A

B

C

ZESTAW 12.

A

B

C

ZESTAW 13.

A

B

C

ZESTAW 14.

A

B

C

ZESTAW 15.

A

B

C

