
Zestaw ćwiczeń nr 8 do czytania ze zrozumieniem tekstu W obozie Lindego 

 

Ćwiczenie 1.  Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych.  

  

 a) źród – ry      źródło 

 cho – ra      chory  

 gó – ło      góra 

      

          

       b)  przy – rów – nie     przytomny 

żą – tom – ki    żądanie 

           węd – da – ny      wędrówki  

 

 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania.  

  

W obozie Lindego 

Staś wybrał się do Lindego dopiero następnego dnia w południe, musiał bowiem odespać noc 

poprzednią. Po drodze, w przewidywaniu, że chory może potrzebować świeżego mięsa, zabił 

dwie pentarki, które też istotnie zostały przyjęte z wdzięcznością. Linde był mocno osłabiony, 

ale zupełnie przytomny. Zaraz po powitaniu zapytał o Nel, po czym przestrzegł Stasia, żeby 

nie uważał chininy za zupełnie stanowczy środek przeciw febrze i żeby strzegł małej od 

słońca, od przemoczenia, od przebywania w nocy w miejscach niskich i wilgotnych i wreszcie 

od złej wody. Następnie Staś opowiedział mu na żądanie historię własną i Nel, od początku aż 

do przybycia do Chartumu i odwiedzin u Mahdiego, a potem od Faszody do uwolnienia się 

z rąk Gebhra i dalszej wędrówki. Szwajcar przypatrywał mu się w czasie opowiadania 

ze wzrastającą ciekawością, często z wyraźnym podziwem, a gdy historia dobiegła wreszcie 

końca, zapalił fajkę, obejrzał raz jeszcze Stasia od stóp do głowy — i rzekł jakby 

w zamyśleniu: 

– Jeśli w waszym kraju jest dużo podobnych do ciebie chłopców, to nieprędko dadzą sobie 

z wami radę. (...)O dzień drogi stąd na południe wznosi się osobna góra, nie wyższa nad 

osiemset metrów. Wygląda tak jak rondel przewrócony dnem do góry. Boki ma zupełnie 

strome i jedyny do niej dostęp stanowi skalisty grzbiet tak wąski, że w niektórych miejscach 

zaledwie dwa konie mogą iść obok siebie. Na płaskim jej szczycie, rozległym na kilometr 

albo więcej, była wioska murzyńska, ale mahdyści ludność wycięli i zabrali. Być może, że 



uczynił to ten Smain, któregom rozbił, lecz któremu niewolników nie odebrałem, gdyż wysłał 

ich już poprzednio pod dobrą eskortą nad Nil. Osiądźcie na tej górze. Jest tam źródło 

doskonałej wody, kilka pól manioku i mnóstwo bananów. W chatach znajdziecie dużo 

ludzkich kości, ale zarazy od trupów się nie bój, ponieważ po derwiszach były tam mrówki, 

które i nas stamtąd wyparły. 

 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy alternatywne).  

  

W obozie Lindego 

Staś wybrał się do Lindego dopiero następnego dnia w południe, musiał bowiem odespać noc 

poprzednią. Po drodze, w przewidywaniu, że chory/ranny może potrzebować świeżego mięsa, 

zabił dwie pentarki, które też istotnie zostały przyjęte z wdzięcznością. Linde był mocno 

osłabiony, ale zupełnie przytomny/świadomy. Zaraz po powitaniu zapytał o Nel, po czym 

przestrzegł Stasia, żeby nie uważał chininy za zupełnie stanowczy środek przeciw febrze i 

żeby strzegł małej od słońca, od przemoczenia, od przebywania w nocy w miejscach niskich i 

wilgotnych i wreszcie od złej wody. Następnie Staś opowiedział mu na prośbę/żądanie 

historię własną i Nel, od początku aż do przybycia do Chartumu i odwiedzin u Mahdiego, a 

potem od Faszody do uwolnienia się z rąk Gebhra i dalszej wędrówki/podróży. Szwajcar 

przypatrywał mu się w czasie opowiadania ze wzrastającą ciekawością, często z wyraźnym 

podziwem, a gdy historia dobiegła wreszcie końca, zapalił fajkę, obejrzał raz jeszcze Stasia 

od stóp do głowy — i rzekł jakby w zamyśleniu: 

– Jeśli w waszym kraju jest dużo podobnych do ciebie chłopców, to nieprędko dadzą sobie 

z wami radę. (...) O dzień drogi stąd na południe wznosi się osobna wieża/góra, nie wyższa 

nad osiemset metrów. Wygląda tak jak rondel przewrócony dnem do góry. Boki ma zupełnie 

strome i jedyny do niej dostęp stanowi skalisty grzbiet tak wąski, że w niektórych miejscach 

zaledwie dwa konie mogą iść obok siebie. Na płaskim jej szczycie, rozległym na kilometr 

albo więcej, była wioska murzyńska, ale mahdyści ludność wycięli i zabrali. Być może, że 

uczynił to ten Smain, któregom rozbił, lecz któremu niewolników nie odebrałem, gdyż wysłał 

ich już poprzednio pod dobrą eskortą nad Nil. Osiądźcie na tej górze. Jest tam źródło/jezioro 

doskonałej wody, kilka pól manioku i mnóstwo bananów. W chatach znajdziecie dużo 

ludzkich kości, ale zarazy od trupów się nie bój, ponieważ po derwiszach były tam mrówki, 

które i nas stamtąd wyparły. 

 

 

 



Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami.  

  

W obozie Lindego 

Staś wybrał się do Lindego dopiero następnego dnia w południe, musiał bowiem odespać noc 

poprzednią. Po drodze, w przewidywaniu, że ............................. może potrzebować świeżego 

mięsa, zabił dwie pentarki, które też istotnie zostały przyjęte z wdzięcznością. Linde był 

mocno osłabiony, ale zupełnie ............................................ . Zaraz po powitaniu zapytał o Nel, 

po czym przestrzegł Stasia, żeby nie uważał chininy za zupełnie stanowczy środek przeciw 

febrze i żeby strzegł małej od słońca, od przemoczenia, od przebywania w nocy w miejscach 

niskich i wilgotnych i wreszcie od złej wody. Następnie Staś opowiedział mu na 

.............................................. historię własną i Nel, od początku aż do przybycia do Chartumu 

i odwiedzin u Mahdiego, a potem od Faszody do uwolnienia się z rąk Gebhra i dalszej 

....................................... Szwajcar przypatrywał mu się w czasie opowiadania ze wzrastającą 

ciekawością, często z wyraźnym podziwem, a gdy historia dobiegła wreszcie końca, zapalił 

fajkę, obejrzał raz jeszcze Stasia od stóp do głowy — i rzekł jakby w zamyśleniu: 

– Jeśli w waszym kraju jest dużo podobnych do ciebie chłopców, to nieprędko dadzą sobie 

z wami radę. (...) O dzień drogi stąd na południe wznosi się osobna ................................, nie 

wyższa nad osiemset metrów. Wygląda tak jak rondel przewrócony dnem do góry. Boki ma 

zupełnie strome i jedyny do niej dostęp stanowi skalisty grzbiet tak wąski, że w niektórych 

miejscach zaledwie dwa konie mogą iść obok siebie. Na płaskim jej szczycie, rozległym na 

kilometr albo więcej, była wioska murzyńska, ale mahdyści ludność wycięli i zabrali. Być 

może, że uczynił to ten Smain, któregom rozbił, lecz któremu niewolników nie odebrałem, 

gdyż wysłał ich już poprzednio pod dobrą eskortą nad Nil. Osiądźcie na tej górze. Jest tam 

........................................ doskonałej wody, kilka pól manioku i mnóstwo bananów. 

W chatach znajdziecie dużo ludzkich kości, ale zarazy od trupów się nie bój, ponieważ po 

derwiszach były tam mrówki, które i nas stamtąd wyparły. 

 

 

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie wniosków.  

  

1) O co Linde zapytał Stasia zaraz po przywitaniu?  

2) Przed czym Staś miał strzec Nel?  

3) Jakiej narodowości był Linde?  

4) Gdzie mieli się schronić Staś i Nel? 

 

 

  



 

Ćwiczenie 6. Ortograficzno-gramatyczne.  

  

 

1) Uzasadnij pisownię partykuły „nie”. 

  

a. nie uważał – ..................................................................................................... 

b. nieprędko – ..................................................................................................... 

c. nie wyższa – ..................................................................................................... 

 

  

2) Wypisz po 3 przykłady. 

 

Rzeczowniki   Czasowniki   Przymiotniki   

      

      

      

 

3) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik  grzbiet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


