
Zestaw ćwiczeń nr 6 do czytania ze zrozumieniem tekstu Smain i Fatma 

  

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) ko – ra      kochał 

 biu – chem      biura 

 stra – chał     strachem 

     

         

       b)  sły – grzecz – ski     słyszałam 

Tar – sza – ny    niegrzeczny 

           nie – kow – łam      Tarkowski 

    

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

 

Smain i Fatma 

— Wiesz, Nel — mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki — wczoraj 

przyszli zabtie (policjanci) i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci — tę Fatmę, 

która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do 

ślicznego obrazka Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze 

zdziwieniem, a na wpół ze strachem: 

— Wzięli ją do więzienia? 

— Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie 

pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Port-Saidu. 

— Dlaczego? 

Staś, który kończył rok czternasty i który swą ośmioletnią towarzyszkę kochał bardzo, ale 

uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą: 

— Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko 

wzdłuż kanału, od Port-Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś 

o Mahdim? 

— Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. 

Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. 



Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

 

Smain i Fatma 

— Wiesz, Nel — mówił Staś Tarkowski/Markowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki 

— wczoraj przyszli zabtie (policjanci) i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci — 

tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura/domu do twojego ojca i do mego. A mała, 

podobna do ślicznego obrazka Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół 

ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem/złością: 

— Wzięli ją do więzienia? 

— Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie 

pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Port-Saidu. 

— Dlaczego? 

Staś, który kończył rok czternasty i który swą ośmioletnią towarzyszkę lubił/kochał bardzo, 

ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą: 

— Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko 

wzdłuż kanału, od Port-Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś 

o Mahdim? 

— Słyszałam/Wiedziałam, że jest brzydki i niedyskretny/niegrzeczny. 

Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

Smain i Fatma 

— Wiesz, Nel — mówił Staś ........................................ do swojej przyjaciółki, małej Angielki 

— wczoraj przyszli zabtie (policjanci) i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci — 

tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do ........................................ do twojego ojca i do 

mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia 

i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze ........................................: 

— Wzięli ją do więzienia? 

— Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie 

pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Port-Saidu. 

— Dlaczego? 

Staś, który kończył rok czternasty i który swą ośmioletnią towarzyszkę 

........................................bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce 

zarozumiałą: 

— Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko 

wzdłuż kanału, od Port-Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś 

o Mahdim? 

— ........................................, że jest brzydki i ......................................... 

Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. 

 

 

 

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Kto został aresztowany? 

2) Kim był Smain? 

3) Jak nazywała się żona Smaina? 

4) Ile lat miał Staś? 

5) Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia? 

6) Kto według Nel jest brzydki i niegrzeczny? 

 

  

 

 

 



Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Wypisz z tekstu 4 czasowniki w formie osobowej. 

  

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

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

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

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

 

 

2) Określ formę gramatyczną (osoba, liczba, czas, rodzaj, aspekt, tryb) 

wypisanych czasowników 

     

3) Wypisz z tekstu 3 czasowniki i dopisz do nich ich formę nieosobową 

(bezokolicznik) 

 

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

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

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

 

 

 


