
Zestaw ćwiczeń nr 11 do czytania ze zrozumieniem tekstu King 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a)      dżun – cha      dżungli 

   mu – ty      mucha 

                 żar – gli     żarty 

     

         

       b)  wie – pież – kę     wieczerza 

twa – cze – ne    twarzyczkę 

           dra – rzycz – rza      drapieżne 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

 

King 

Ale tymczasem ściemniło się, więc Staś odprowadził dziewczynkę do zeriby, gdzie czekała 

już na nich wieczerza. Oboje byli w doskonałych humorach: Nel dlatego, że uratowała 

słoniowi życie, a Staś dlatego, że widział jej błyszczące jak dwie gwiazdki oczy 

i rozradowaną twarzyczkę, która wyglądała czerstwiej i zdrowiej niż kiedykolwiek od czasu 

wyjazdu z Chartumu. Do zadowolenia chłopca przyczyniało się i to, że obiecywał sobie 

spokojną i doskonałą noc. Niedostępny z dwóch stron cypel zabezpieczał ich zupełnie od 

napaści, a z trzeciej strony Kali z Meą wznieśli tak wysoką ścianę z kolczastych gałęzi akacji 

i passiflory, że nie mogło być mowy o tym, by jakiekolwiek drapieżne zwierzę zdołało się 

przez taką zaporę przedostać. Pogoda przy tym uczyniła się piękna i niebo zaraz po zachodzie 

słońca obsypało się gwiazdami. Chłodnawym z powodu bliskości wodospadu powietrzem, 

przesyconym zapachem dżungli i świeżo połamanych gałęzi, przyjemnie było oddychać. 

„Nie dostanie ta mucha febry!” — myślał z radością Staś. 

Następnie zaczęli rozmawiać o słoniu, gdyż Nel nie była zdolna rozmawiać o czym innym 

i nie przestawała unosić się nad jego wzrostem, trąbą i kłami, które rzeczywiście miał 

olbrzymie. W końcu zapytała: 

— Stasiu, prawda, jaki on rozumny? 



— Jak Salomon — odpowiedział Staś. — Ale z czego to wnosisz? 

— Bo jak go poprosiłam, żeby więcej nie pił, zaraz mnie usłuchał. 

— Jeśli przedtem nie brał lekcji języka angielskiego, a jednak go rozumie, to istotnie 

cudowne. 

Nel pomiarkowała, że Staś stroi sobie z niej żarty, więc fuknęła na niego jak kotka, po czym 

rzekła: 

— Mów sobie, co chcesz, a ja jestem pewna, że on jest bardzo rozumny i że się zaraz oswoi. 

 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

 

King 

Ale tymczasem ściemniło się, więc Staś odprowadził dziewczynkę do zeriby, gdzie czekała 

już na nich kolacja/wieczerza. Oboje byli w doskonałych humorach: Nel dlatego, że 

uratowała słoniowi życie, a Staś dlatego, że widział jej błyszczące jak dwie gwiazdki oczy 

i rozradowaną twarzyczkę/twarz, która wyglądała czerstwiej i zdrowiej niż kiedykolwiek od 

czasu wyjazdu z Chartumu. Do zadowolenia chłopca przyczyniało się i to, że obiecywał sobie 

spokojną i doskonałą noc. Niedostępny z dwóch stron cypel zabezpieczał ich zupełnie od 

napaści, a z trzeciej strony Kali z Meą wznieśli tak wysoką ścianę z kolczastych gałęzi akacji 

i passiflory, że nie mogło być mowy o tym, by jakiekolwiek niebezpieczne/drapieżne zwierzę 

zdołało się przez taką zaporę przedostać. Pogoda przy tym uczyniła się piękna i niebo zaraz 

po zachodzie słońca obsypało się gwiazdami. Chłodnawym z powodu bliskości wodospadu 

powietrzem, przesyconym zapachem puszczy/dżungli i świeżo połamanych gałęzi, 

przyjemnie było oddychać. 

„Nie dostanie ta mucha/ważka febry!” — myślał z radością Staś. 

Następnie zaczęli rozmawiać o słoniu, gdyż Nel nie była zdolna rozmawiać o czym innym 

i nie przestawała unosić się nad jego wzrostem, trąbą i kłami, które rzeczywiście miał 

olbrzymie. W końcu zapytała: 

— Stasiu, prawda, jaki on rozumny? 

— Jak Salomon — odpowiedział Staś. — Ale z czego to wnosisz? 

— Bo jak go poprosiłam, żeby więcej nie pił, zaraz mnie usłuchał. 

— Jeśli przedtem nie brał lekcji języka angielskiego, a jednak go rozumie, to istotnie 

cudowne. 

Nel pomiarkowała, że Staś stroi sobie z niej figle/żarty, więc fuknęła na niego jak kotka, po 

czym rzekła: 



— Mów sobie, co chcesz, a ja jestem pewna, że on jest bardzo rozumny i że się zaraz oswoi. 

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

King 

Ale tymczasem ściemniło się, więc Staś odprowadził dziewczynkę do zeriby, gdzie czekała 

już na nich ................................ .. Oboje byli w doskonałych humorach: Nel dlatego, że 

uratowała słoniowi życie, a Staś dlatego, że widział jej błyszczące jak dwie gwiazdki oczy 

i rozradowaną ......................................., która wyglądała czerstwiej i zdrowiej niż 

kiedykolwiek od czasu wyjazdu z Chartumu. Do zadowolenia chłopca przyczyniało się i to, 

że obiecywał sobie spokojną i doskonałą noc. Niedostępny z dwóch stron cypel zabezpieczał 

ich zupełnie od napaści, a z trzeciej strony Kali z Meą wznieśli tak wysoką ścianę 

z kolczastych gałęzi akacji i passiflory, że nie mogło być mowy o tym, by jakiekolwiek 

................................................ zwierzę zdołało się przez taką zaporę przedostać. Pogoda przy 

tym uczyniła się piękna i niebo zaraz po zachodzie słońca obsypało się gwiazdami. 

Chłodnawym z powodu bliskości wodospadu powietrzem, przesyconym zapachem 

......................................... i świeżo połamanych gałęzi, przyjemnie było oddychać. 

„Nie dostanie ta ........................ febry!” — myślał z radością Staś. 

Następnie zaczęli rozmawiać o słoniu, gdyż Nel nie była zdolna rozmawiać o czym innym 

i nie przestawała unosić się nad jego wzrostem, trąbą i kłami, które rzeczywiście miał 

olbrzymie. W końcu zapytała: 

— Stasiu, prawda, jaki on rozumny? 

— Jak Salomon — odpowiedział Staś. — Ale z czego to wnosisz? 

— Bo jak go poprosiłam, żeby więcej nie pił, zaraz mnie usłuchał. 

— Jeśli przedtem nie brał lekcji języka angielskiego, a jednak go rozumie, to istotnie 

cudowne. 

Nel pomiarkowała, że Staś stroi sobie z niej ..................................., więc fuknęła na niego jak 

kotka, po czym rzekła: 

— Mów sobie, co chcesz, a ja jestem pewna, że on jest bardzo rozumny i że się zaraz oswoi 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Co oznacza tytuł opowiadania? 

2) Dlaczego Nel była w dobrym humorze? 

3) Dlaczego Staś był w dobrym humorze? 

4) Opisz pogodę, jaka panowała wieczorem? 

5) O czym z radością myślał Staś? 

6) Dlaczego Nel uważała, że słoń jest mądry? 

 

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu 4 przymiotniki wraz z rzeczownikami, które określają. 

  

a. ................................................................................... –............................................................. 

b. .................................................................................... –............................................................ 

c. ....................................................................................... –........................................................ 

d.......................................................................................... –...................................................... 

 

 

2) Określ formę gramatyczną (przypadek, liczba, rodzaj) wypisanych w zadaniu   

1. przymiotników. 

 

3) W podanym zdaniu podkreśl 2 liczebniki i nazwij je. 

 

Niedostępny z dwóch stron cypel zabezpieczał ich zupełnie od napaści, a z trzeciej strony 

Kali z Meą wznieśli tak wysoką ścianę z kolczastych gałęzi akacji i passiflory, że nie mogło 

być mowy o tym, by jakiekolwiek niebezpieczne/drapieżne zwierzę zdołało się przez taką 

zaporę przedostać. 

 

4) Uzupełnij. 

 

a. ____łodnawym  (ch/h) 

b. p____edtem     (rz/ż) 

c. olb____ymie     (rz/ż) 

d. ___nosić           (ó/u) 

e. świe___o           (rz/ż) 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 


