
Zestaw ćwiczeń nr 7do czytania ze zrozumieniem tekstu W drodze do Faszody 

 

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) dłu – pacz      długo  

 roz – bę      rozpacz  

 proś – go      prośbę  

      

          

       b)  sios – na – nać     siostrzyczce  

po – trzycz – mi    pożegnać  

           hie – żeg – ce      hienami  

     

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

W drodze do Faszody 

Staś z początku prawie rad był, że opuścili zapowietrzony Omdurman i że widzi kraje, 

o których marzył zawsze. Jego silny organizm wytrzymywał dotychczas doskonale trudy 

podróży, a obfitsze pożywienie wróciło mu energię. Nieraz znów w czasie drogi i na 

postojach szeptał do ucha siostrzyczce, że uciec można i znad Białego Nilu i że wcale nie 

zaniechał tego zamiaru. Lecz niepokoiło go jej zdrowie. Po trzech tygodniach od dnia 

wyjazdu z Omdurmanu Nel nie zapadła wprawdzie jeszcze na febrę, ale twarz jej schudła 

i zamiast opalić się, stawała się coraz przezroczystsza, a jej małe rączki wyglądały jakby 

ulepione z wosku. Staś dawał jej codziennie po pół proszka chininy i martwił się okropnie 

na myśl, że nie starczy mu na długo tego lekarstwa, którego nigdzie nie będzie można później 

dostać. Chwilami brała go rozpacz. Łudził się tylko nadzieją, że Smain, jeśli zechce wymienić 

ich oboje na własne dzieci, to musi wyszukać dla nich jakiejś zdrowszej niż Faszoda okolicy. 

Lecz nieszczęście zdawało się ciągle ścigać swe ofiary. Na dzień przed przybyciem do 

Faszody Dinah, która jeszcze w Omdurmanie czuła się słabą, zemdlała nagle przy 

rozwiązywaniu tobołka z rzeczami Nel zabranymi z Fajumu i spadła z wielbłąda. Staś 

i Chamis docucili się jej z największą trudnością. Nie odzyskała jednak przytomności, 

a raczej odzyskała ją dopiero wieczorem, po to tylko, by pożegnać ze łzami swą ukochaną 



panienkę i umrzeć. Gebhr chciał koniecznie obciąć jej po śmierci uszy, aby pokazać je 

Smainowi na dowód, że skończyła w drodze, i zażądać osobnej i za jej porwanie zapłaty. Tak 

czyniono zmarłym w czasie podróży niewolnikom. Ale Hatim, na prośbę Stasia i Nel, nie 

zgodził się na to, więc pochowano ją uczciwie, a mogiłę jej zabezpieczono przed hienami 

za pomocą kamieni i cierni.  

 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

  

W drodze do Faszody 

Staś z początku prawie rad był, że opuścili zapowietrzony Omdurman i że widzi kraje, 

o których marzył zawsze. Jego silny organizm wytrzymywał dotychczas doskonale trudy 

podróży, a obfitsze pożywienie wróciło mu energię. Nieraz znów w czasie drogi i na 

postojach szeptał do ucha siostrzyczce/siostrzenicy, że uciec można i znad Białego Nilu i że 

wcale nie zaniechał tego zamiaru. Lecz niepokoiło go jej zdrowie. Po trzech tygodniach od 

dnia wyjazdu z Omdurmanu Nel nie zapadła wprawdzie jeszcze na febrę, ale twarz jej schudła 

i zamiast opalić się, stawała się coraz przezroczystsza, a jej małe rączki wyglądały jakby 

ulepione z wosku. Staś dawał jej codziennie po pół proszka chininy i martwił się okropnie 

na myśl, że nie starczy mu na dłużej/długo tego lekarstwa, którego nigdzie nie będzie można 

później dostać. Chwilami brała go rozpacz/zaduma. Łudził się tylko nadzieją, że Smain, jeśli 

zechce wymienić ich oboje na własne dzieci, to musi wyszukać dla nich jakiejś zdrowszej niż 

Faszoda okolicy. 

Lecz nieszczęście zdawało się ciągle ścigać swe ofiary. Na dzień przed przybyciem do 

Faszody Dinah, która jeszcze w Omdurmanie czuła się słabą, zemdlała nagle przy 

rozwiązywaniu tobołka z rzeczami Nel zabranymi z Fajumu i spadła z wielbłąda. Staś 

i Chamis docucili się jej z największą trudnością. Nie odzyskała jednak przytomności, 

a raczej odzyskała ją dopiero wieczorem, po to tylko, by pozdrowić/pożegnać ze łzami swą 

ukochaną panienkę i umrzeć. Gebhr chciał koniecznie obciąć jej po śmierci uszy, aby 

pokazać je Smainowi na dowód, że skończyła w drodze, i zażądać osobnej i za jej porwanie 

zapłaty. Tak czyniono zmarłym w czasie podróży niewolnikom. Ale Hatim, na 

pytanie/prośbę Stasia i Nel, nie zgodził się na to, więc pochowano ją uczciwie, a mogiłę jej 

zabezpieczono przed hienami/lwami za pomocą kamieni i cierni.  

 

 

 

 



Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

W drodze do Faszody 

Staś z początku prawie rad był, że opuścili zapowietrzony Omdurman i że widzi kraje, 

o których marzył zawsze. Jego silny organizm wytrzymywał dotychczas doskonale trudy 

podróży, a obfitsze pożywienie wróciło mu energię. Nieraz znów w czasie drogi i na 

postojach szeptał do ucha ........................................., że uciec można i znad Białego Nilu i że 

wcale nie zaniechał tego zamiaru. Lecz niepokoiło go jej zdrowie. Po trzech tygodniach od 

dnia wyjazdu z Omdurmanu Nel nie zapadła wprawdzie jeszcze na febrę, ale twarz jej schudła 

i zamiast opalić się, stawała się coraz przezroczystsza, a jej małe rączki wyglądały jakby 

ulepione z wosku. Staś dawał jej codziennie po pół proszka chininy i martwił się okropnie 

na myśl, że nie starczy mu na .......................... tego lekarstwa, którego nigdzie nie będzie 

można później dostać. Chwilami brała go ....................................... Łudził się tylko nadzieją, 

że Smain, jeśli zechce wymienić ich oboje na własne dzieci, to musi wyszukać dla nich jakiejś 

zdrowszej niż Faszoda okolicy. 

Lecz nieszczęście zdawało się ciągle ścigać swe ofiary. Na dzień przed przybyciem do 

Faszody Dinah, która jeszcze w Omdurmanie czuła się słabą, zemdlała nagle przy 

rozwiązywaniu tobołka z rzeczami Nel zabranymi z Fajumu i spadła z wielbłąda. Staś 

i Chamis docucili się jej z największą trudnością. Nie odzyskała jednak przytomności, 

a raczej odzyskała ją dopiero wieczorem, po to tylko, by ................................. ze łzami swą 

ukochaną panienkę i umrzeć. Gebhr chciał koniecznie obciąć jej po śmierci uszy, aby 

pokazać je Smainowi na dowód, że skończyła w drodze, i zażądać osobnej i za jej porwanie 

zapłaty. Tak czyniono zmarłym w czasie podróży niewolnikom. Ale Hatim, na 

...........................  Stasia i Nel, nie zgodził się na to, więc pochowano ją uczciwie, a mogiłę 

jej zabezpieczono przed .............................. za pomocą kamieni i cierni.  

  

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) Dokąd wieziono Stasia i Nel?  

2) W jaki sposób Staś opiekował się Nel podczas podróży?  

3) O co martwił się Staś?  

4) Opisz wygląd Nel. 

5) Co Gebhr chciał zrobić z ciałem Dinah?  

 

  

 



Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

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

  

Rzeczowniki   Czasowniki   Przymiotniki   

      

      

      

   

  

2) Uzupełnij luki w wyrazach i uzasadnij pisownię. 

 

 zapowiet......ony – .................................................................................................................... 

zn.....w – ......................................................................................................................... 

mo.....na – ......................................................................................................................... 

p......ytomność – ......................................................................................................................... 

wyt........ymywał –........................................................................................................................ 

 

3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik  chinina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


