
               j. polski kl. 5a 23.06. L 6 

Temat: Test ćwiczeniowy z VII rozdziału 

Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem podsumowujący VII rozdział  

„Smak przygody” z podręcznika  

„NOWE Słowa na start! 5” 

Czas pracy: 45 minut 

Maksymalna liczba punktów: 29 

 

Przeczytaj uważnie teksty i wykonaj podane zadania. W zadaniach wybierz tylko jedną 

poprawną odpowiedź i zaznacz ją kółkiem. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz starannie 

w wyznaczonym miejscu. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia! 

 

Tekst I 

John Ronald Reuel Tolkien 

Hobbit, czyli tam i z powrotem 

Fragment 

 

Bilbo siadł na ławce obok swoich drzwi, założył nogę na nogę i dmuchnął pięknym, 

siwym kółkiem dymu, które nie tracąc kształtu, pożeglowało w powietrzu aż nad szczyt 

Pagórka. 

– Bardzo ładnie – powiedział Gandalf. – Ale nie mam dziś czasu na puszczanie kółek z 

dymu. Szukam kogoś, kto by zechciał wziąć udział w przygodzie, to znaczy w wyprawie, którą 

właśnie przygotowuję; bardzo trudno kogoś takiego znaleźć. 

– Ja myślę, że trudno! W naszych stronach! My tu jesteśmy naród prosty i spokojny, nie 

potrzeba nam przygód. Przygody! To znaczy: nieprzyjemności, zburzony spokój, brak wygód. 

Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, co się w tym komuś może podobać 

– rzekł nasz pan Baggins, zatknął wielki palec lewej ręki za wycięcie kamizelki pod pachą i 

wypuścił drugi z kolei, jeszcze większy pierścionek dymu. [...] 

– Dzień dobry – powiedział wreszcie. – Nie życzymy sobie tutaj żadnych przygód, 

dziękujemy pięknie. Spróbuj za Pagórkiem albo po drugiej stronie Wody. 

Miało to znaczyć, że uważa rozmowę za skończoną.  

– Jakże wiele znaczeń ma w twoich ustach „dzień dobry”! – rzekł Gandalf. – Tym razem 

chciałeś przez to powiedzieć, że masz mnie dość i że dzień nie będzie naprawdę dobry, póki 

stąd nie odejdę. 

– Ależ co znowu, co znowu, drogi panie?! Proszę cię, wybacz, bo coś mi się zdaję, że 

nie znam twojego nazwiska. 

– Tak, tak, mój drogi, ale ja znam twoje nazwisko, panie Bilbo Baggins. Ty także znasz 

moje, chociaż zapomniałeś, jak wygląda ten, kto je nosi. Jestem Gandalf. Gandalf to ja. Nie do 

wiary, że doczekałem, by mnie syn Belladonny Tuk częstował swoim „dzień dobry” jak 

wędrownego kramarza, co handluje guzikami.  

 

 



– Gandalf! Gandalf! Wielkie nieba! Czyżby ten sam wędrowny czarodziej, który 

Staremu Tukowi podarował brylantowe spinki, co to same się zapinały, a otwierały tylko na 

rozkaz? [...] Czyżby ten sam Gandalf, z którego namowy wiele spokojnych dziewcząt 

i chłopców ruszyło w świat po szaleńcze przygody, zaczynając od łażenia po drzewach, 

a kończąc na podróżowaniu na gapę statkami pływającymi między tym a Drugim Brzegiem. 

Słowo daję, życie było wtedy wcale zabaw... to znaczy, chciałem powiedzieć, że w swoim 

czasie narobiłeś niemało zamieszania w okolicy. Przepraszam cię, nie miałem pojęcia, że wciąż 

jeszcze zajmujesz się tymi rzeczami. 

– A cóż bym mógł robić innego? – odparł czarodziej. – Swoją drogą rad jestem, że to  

i owo zapamiętałeś o mnie. [...] Doprawdy przez przyjaźń dla twego dziadka, Starego Tuka,  

i tej biednej Belladonny dam ci to, o co mnie prosiłeś. 

– Wybacz, proszę. O nic nie prosiłem. 

– Owszem, owszem, nawet dwukrotnie. Prosiłeś o wybaczenie. Udzielam ci go.  

A nawet zrobię więcej: wyślę cię na tę wyprawę, żebyś użył przygody. Będzie to bardzo 

zabawne dla mnie, a dla ciebie bardzo zdrowe, a w dodatku prawdopodobnie korzystne, 

oczywiście jeśli w ogóle wyjdziesz z tego cało. 

– Przepraszam! Nie życzę sobie żadnych przygód, dziękuję ślicznie! Nie dziś. Do 

widzenia! Ale proszę, zajdź do mnie na herbatę, kiedy ci dogadza. Czemuż by nie jutro. Przyjdź 

jutro. Do widzenia. 

 

1. Bohaterami fragmentu powieści są 1 p. 

A. Bilbo Baggins i Stary Tuk. 

B. Belladonna Tuk i Bilbo Baggins. 

C. Bilbo Baggins i Gandalf. 

D. Belladonna Tuk i Gandalf. 

 

2. Belladonna Tuk była dla Bilba Bagginsa 1 p. 

A. babcią. 

B. ciotką. 

C. siostrą. 

D. matką. 

 

3. Czarodziej przybył do Bilba Bagginsa, aby 1 p. 

A. napić się z nim herbaty. 

B. namówić go do wyruszenia w podróż. 

C. powspominać z nim starych przyjaciół. 

D. wręczyć hobbitowi wręczyć prezent. 

 

4. Bilbo starał się przekonać Gandalfa, że nie lubi 1 p. 

A. gości. 

B. wygód. 

C. przygód. 

D. Gandalfa. 

 



5. Zwrot podróżować na gapę oznacza podróżowanie bez 1 p. 

A. biletu. 

B. opieki. 

C. bagażu. 

D. towarzystwa. 

 

6. Wstaw literę P w kratki obok zdań prawdziwych, a literę F – przy zdaniach fałszywych. 2 p. 

 

       Akcja powieści składa się z wątków. 

       Powieść to dłuższy utwór podzielony na akty i sceny. 

       Elementy świata przedstawionego w powieści to dekoracje i didaskalia. 

       Sformułowanie oczy jak gwiazdy to porównanie. 

 

7. Wypowiedzenie: Nie życzymy sobie tutaj żadnych przygód, dziękujemy pięknie to 1 p. 

A. zdanie pojedyncze. 

B. zdanie złożone współrzędnie. 

C. równoważnik zdania. 

D. zdanie złożone podrzędnie. 

 

8. W podanych zdaniach złożonych podkreśl zdania podrzędne i napisz, na jakie pytania one 

odpowiadają.  2 p. 

 

Gdy wróciliśmy, opowiedzieliśmy o naszej przygodzie. – _________________________ 

Podaj mi smycz, która wisi przy drzwiach. – _________________________ 

Ponieważ zwierzętom trzeba pomagać, raz w miesiącu przywozimy do schroniska karmę dla 

psów. – _________________________ 

 

9. Dokończ wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone współrzędnie. W każdym z nich 

użyj innego spójnika. Wstaw przecinek tam, gdzie to konieczne.  3 p. 

 

Koleżanka przyniosła mi atlas ptaków ____________________________________________. 

Wybraliśmy się do lasu _______________________________________________________. 

Oglądałam ten film ___________________________________________________________. 

 

10. W podanych związkach wyrazowych podkreśl wyrazy nadrzędne (określane). 2 p. 

 

brylantowe spinki 

kółko dymu 

wędrowny czarodziej 

syn Beladonny 

11. Wypisz z wypowiedzeń związki główne. 2 p. 



 

Po chwili kaskader odważnie skoczył nad przepaścią. – ______________________________ 

Kolega taty zagrał niedawno w swoim pierwszym filmie. 


