
Zestaw ćwiczeń nr 15 do czytania ze zrozumieniem tekstu Egzamin 

 

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) krzes – ła      krzesło 

 drża – chot      drżała 

 chi – ło      chichot 

     

         

       b)  pa – ny – ny     pazury 

przer – zu – mi    ważnymi 

           waż – wa – ry      przerwany 

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

Egzamin 

Nauczyciel, którego łaskawość doszła już niemal do szczytu, odsunął krzesło, odwrócił się 

plecami do publiczności i zaczął na tablicy rysować mapę Ameryki, aby przystąpić do 

egzaminu z geografii. Ale ręka drżała mu niepewnie, Ameryka przybrała dziwne kształty 

i stłumiony chichot przeleciał po sali. Wiedział, co to znaczy. Starł tablicę, zebrał się w sobie 

i ponownie przystąpił do rysowania. Tym razem poszło jeszcze gorzej. Chichot rósł. 

Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły, aby nie dać się zbić z tropu. Czuł, że wszyscy patrzą 

na niego. Zdawało mu się, że jest już na dobrej drodze, że Ameryka zaczyna wyglądać tak, 

jak powinna, ale pomimo to śmiech najwyraźniej się wzmagał. 

I był powód po temu. Nad salą, na poddaszu znajdowała się mała izdebka, która miała 

zamykany otwór w podłodze tuż nad głową nauczyciela. W tym właśnie otworze ukazał się 

kot zawieszony na sznurku i zaczął powoli zjeżdżać na dół. Pyszczek miał obwiązany szmatą, 

żeby nie miauczał. Po drodze wyginał się we wszystkie strony, usiłując zaczepić o coś pazury, 

ale chwytał tylko powietrze. Śmiechy stawały się coraz głośniejsze. Kot był już tylko 

o kilkanaście centymetrów od zajętej ważnymi sprawami głowy nauczyciela. Niżej, niżej, 

jeszcze trochę niżej — i kot z rozpaczą uczepił się peruki, wbił się w nią pazurami, po czym 

natychmiast wyjechał w górę, trzymając w łapach zdobycz wojenną! Cóż za wspaniały blask 

bił teraz od łysej głowy nauczyciela! Syn lakiernika pomalował mu ją na piękny złoty kolor! 

Egzamin popisowy został przerwany. Chłopcy byli pomszczeni. Zaczęły się wakacje!! 



 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

  

Egzamin 

Nauczyciel, którego łaskawość doszła już niemal do szczytu, odsunął krzesło/fotel, odwrócił 

się plecami do publiczności i zaczął na tablicy rysować mapę Ameryki, aby przystąpić do 

egzaminu z geografii. Ale ręka drżała/dygotała mu niepewnie, Ameryka przybrała dziwne 

kształty i stłumiony szept/chichot przeleciał po sali. Wiedział, co to znaczy. Starł tablicę, 

zebrał się w sobie i ponownie przystąpił do rysowania. Tym razem poszło jeszcze gorzej. 

Chichot rósł. 

Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły, aby nie dać się zbić z tropu. Czuł, że wszyscy patrzą 

na niego. Zdawało mu się, że jest już na dobrej drodze, że Ameryka zaczyna wyglądać tak, 

jak powinna, ale pomimo to śmiech najwyraźniej się wzmagał. 

I był powód po temu. Nad salą, na poddaszu znajdowała się mała izdebka, która miała 

zamykany otwór w podłodze tuż nad głową nauczyciela. W tym właśnie otworze ukazał się 

kot zawieszony na sznurku i zaczął powoli zjeżdżać na dół. Pyszczek miał obwiązany szmatą, 

żeby nie miauczał. Po drodze wyginał się we wszystkie strony, usiłując zaczepić o coś 

łapy/pazury, ale chwytał tylko powietrze. Śmiechy stawały się coraz głośniejsze. Kot był już 

tylko o kilkanaście centymetrów od zajętej ważnymi/wielkimi sprawami głowy nauczyciela. 

Niżej, niżej, jeszcze trochę niżej — i kot z rozpaczą uczepił się peruki, wbił się w nią 

pazurami, po czym natychmiast wyjechał w górę, trzymając w łapach zdobycz wojenną! Cóż 

za wspaniały blask bił teraz od łysej głowy nauczyciela! Syn lakiernika pomalował mu ją na 

piękny złoty kolor! 

Egzamin popisowy został przerwany/zakończony. Chłopcy byli pomszczeni. Zaczęły się 

wakacje!! 

 

 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

 

Egzamin 

Nauczyciel, którego łaskawość doszła już niemal do szczytu, odsunął ............................, 

odwrócił się plecami do publiczności i zaczął na tablicy rysować mapę Ameryki, aby 

przystąpić do egzaminu z geografii. Ale ręka ............................ mu niepewnie, Ameryka 

przybrała dziwne kształty i stłumiony ............................. przeleciał po sali. Wiedział, co to 



znaczy. Starł tablicę, zebrał się w sobie i ponownie przystąpił do rysowania. Tym razem 

poszło jeszcze gorzej. Chichot rósł. 

Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły, aby nie dać się zbić z tropu. Czuł, że wszyscy patrzą 

na niego. Zdawało mu się, że jest już na dobrej drodze, że Ameryka zaczyna wyglądać tak, 

jak powinna, ale pomimo to śmiech najwyraźniej się wzmagał. 

I był powód po temu. Nad salą, na poddaszu znajdowała się mała izdebka, która miała 

zamykany otwór w podłodze tuż nad głową nauczyciela. W tym właśnie otworze ukazał się 

kot zawieszony na sznurku i zaczął powoli zjeżdżać na dół. Pyszczek miał obwiązany szmatą, 

żeby nie miauczał. Po drodze wyginał się we wszystkie strony, usiłując zaczepić o coś 

........................................, ale chwytał tylko powietrze. Śmiechy stawały się coraz głośniejsze. 

Kot był już tylko o kilkanaście centymetrów od zajętej ............................... sprawami głowy 

nauczyciela. Niżej, niżej, jeszcze trochę niżej — i kot z rozpaczą uczepił się peruki, wbił się 

w nią pazurami, po czym natychmiast wyjechał w górę, trzymając w łapach zdobycz 

wojenną! Cóż za wspaniały blask bił teraz od łysej głowy nauczyciela! Syn lakiernika 

pomalował mu ją na piękny złoty kolor! 

Egzamin popisowy został ............................................... . Chłopcy byli pomszczeni. Zaczęły 

się wakacje!! 

 

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Co na tablicy próbował narysować nauczyciel?  

2) Dlaczego w sali było słychać chichot?  

3) Jak zachowywał się kot?  

4) Co było zdobyczą wojenną kota? 

5) Jaki kolor miała łysa głowa nauczyciela? 

 

 

  

 

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Nazwij wszystkie części zdania.  

  

Nauczyciel skupił wszystkie swoje siły. 

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

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



 

  

2) Narysuj wykres powyższego zdania. 

 

 


