
Zestaw ćwiczeń nr 1 do czytania ze zrozumieniem tekstu Nemeczek 

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) dum – cy        chłopcy 

 chłop – kę        furtkę 

 furt – ny        dumny 

       

           

       b)  skrzyp – li – wiedź       skrzypnęła 

za – nę – cy      ulicy 

           u – po – ła        zapowiedź 

      

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

Nemeczek 

Kilka minut po pół do trzeciej skrzypnęła furtka od ulicy Pawła i pojawił się 

Nemeczek. Wyciągnął z kieszeni dużą pajdę chleba, rozejrzał się i widząc, że nikogo jeszcze 

nie ma, zaczął żuć skórkę. Przed tym jednak zamknął dokładnie furtkę. Jeden 

z najważniejszych punktów obowiązującego na Placu regulaminu przewidywał, że każdy, kto 

tu wchodzi, winien starannie zamknąć za sobą furtkę. Kto tego obowiązku nie dopełnił, tego 

czekał areszt. A dyscyplina na Placu obowiązywała surowa. Jak w wojsku. 

Nemeczek usiadł na kamieniu, ogryzał ze skórki kromkę chleba i czekał na kolegów. 

Zanosiło się na to, ż dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ciekawe. W powietrzu wisiała 

zapowiedź ważnych wydarzeń. Co tu dużo mówić, Nemeczek w tym momencie poczuł się 

bardzo dumny z faktu, że i on również należy do słynnej paczki nazywanej Związkiem 

Chłopców z Placu Broni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

  

Nemeczek 

Kilka minut po pół do trzeciej/czwartej skrzypnęła furtka od ulicy Pawła i pojawił się 

Nemeczek. Wyciągnął z kieszeni dużą/małą pajdę chleba, rozejrzał się i widząc, że nikogo 

jeszcze nie ma, zaczął żuć skórkę. Przed tym jednak zamknął dokładnie furtkę/bramę. Jeden z 

najważniejszych punktów obowiązującego na Placu regulaminu przewidywał, że każdy, kto 

tu wchodzi, winien starannie zamknąć za sobą furtkę. Kto tego obowiązku nie dopełnił, tego 

czekał areszt. A dyscyplina na Placu obowiązywała surowa/wielka. Jak w wojsku. 

Nemeczek usiadł na kamieniu/ławce, ogryzał ze skórki kromkę chleba i czekał na 

kolegów. Zanosiło się na to, ż dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ciekawe/nudne.                   

W powietrzu wisiała zapowiedź ważnych wydarzeń. Co tu dużo mówić, Nemeczek w tym 

momencie poczuł się bardzo dumny/smutny z faktu, że i on również należy do słynnej paczki 

nazywanej Związkiem Chłopców z Placu Broni. 

 

 

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Nemeczek 

Kilka minut po pół do ................................................. skrzypnęła furtka od ulicy Pawła 

i pojawił się Nemeczek. Wyciągnął z kieszeni ................................. pajdę chleba, rozejrzał się 

i widząc, że nikogo jeszcze nie ma, zaczął żuć skórkę. Przed tym jednak zamknął dokładnie 

........................................ Jeden z najważniejszych punktów obowiązującego na Placu 

regulaminu przewidywał, że każdy, kto tu wchodzi, winien starannie zamknąć za sobą furtkę. 

Kto tego obowiązku nie dopełnił, tego czekał areszt. A dyscyplina na Placu obowiązywała 

.................................. Jak w wojsku. 

Nemeczek usiadł na ................................., ogryzał ze skórki kromkę chleba i czekał na 

kolegów. Zanosiło się na to, ż dzisiejsze spotkanie będzie bardzo .....................................                   

W powietrzu wisiała zapowiedź ważnych wydarzeń. Co tu dużo mówić, Nemeczek w tym 

momencie poczuł się bardzo .................................. z faktu, że i on również należy do słynnej 

paczki nazywanej Związkiem Chłopców z Placu Broni. 

  

 

 

 



 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Kto przyszedł na Plac o trzeciej?  

2) Co robił bohater, czekając na kolegów??  

3) Jaki był jeden z najważniejszych punktów regulaminu Placu?  

4) Jaka kara czekała za niedopełnienie obowiązków?  

5) Z czego był dumny Nemeczek?  

 

  

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu po trzy rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.  

  

Rzeczowniki   Czasowniki   Przymiotniki   

      

      

      

   

  

2) Uzupełnij luki w wyrazach i uzasadnij pisownię. 

 

 sk.......ypnęła – ......................................................................................................................... 

......licy – ......................................................................................................................... 

du.....o – ......................................................................................................................... 

koleg.....w – ......................................................................................................................... 

w powiet.......u – ......................................................................................................................... 

rozej........ał się –.......................................................................................................................... 

 

3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik  skórka. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


