
 
 

 

 Temat lekcji klasa5a :Jak Tomek przechytrzył kolegów  
Na podstawie II  rozdziału wykonaj zadania 

 

1. Ciocia Polcia kazała Tomkowi:  

A. oskrobać płot ze starej farby.  

B. zrobić generalny remont płotu.  

C. pomalować płot. 

D. przynieść wody.  

 

2. Uczucia, które najlepiej wyrażają stan duchowy Tomka przed rozpoczęciem  

A. strach, złość, smutek. 

B. radość, zadowolenie, zachwyt.  

C. gniew, smutek, zrezygnowanie.  

D. smutek, zwątpienie, przygnębienie.  

 

3. Jim nie chciał się zgodzić na malowanie płotu za Tomka, ponieważ:  

A. Tomek nie chciał dać mu białej kulki.  

B. bał się ciotki Polci.  

C. nie lubił Tomka.  

D. nie miał czasu.  

 

4. Zabawa Bena Rogersa polegała na udawaniu:  

A. statku.  

B. roweru.  

C. pociągu.  

D. Indianina.  

 

5. Ben Rogers za możliwość malowania płotu oddał Tomkowi:  

A. jabłko.  

B. kule do gry.  

C. smycz dla psa.  

D. połamany latawiec.  

 

6. Tomkowi do pracy udało się przekonać:  

A. tylko Jima.  

B. Bena i Billa.  

C. wszystkich kolegów.  

D. wszystkich oprócz Bena.  

 

7. Opisane wydarzenia:  

A. rozpoczęły się w południe, a zakończyły późnym popołudniem.  

B. rozpoczęły się w sobotni poranek i zakończyły późnym popołudniem.  

C. rozpoczęły się sobotni poranek zakończyły w nocy.  

D. rozpoczęły się rano jednego dnia, a zakończyły popołudniem dnia następnego.  

 

8. Uczucia, które najlepiej wyrażają stan duchowy Tomka po zakończeniu zadania, to:  

A. strach, złość, smutek.  



B. gniew, smutek, zrezygnowanie.  

C. radość, zadowolenie, zachwyt.  

D. smutek, zwątpienie, przygnębienie.  

Zadanie 2  

Czym było malowanie dla Tomka, zanim doszło do spotkania z Benem Rogersem, a czym dla 

Bena na początku rozmowy z Tomkiem? Wybierz odpowiednie określenia.  

 

Ben :                                                                                                              Tomek: 

 

 

 

Określenia: obowiązek, przymusowa praca, sprawdzenie swoich umiejętności, nagroda, trud, 

wysiłek, kara, wyróżnienie.  

 

Zadanie 3  

Przeczytaj fragment, w którym Tomek mówi o malowaniu płotu, a następnie zaznacz, jakie 

zachowanie Tomka sprawia, że ta czynność nabiera nowych znaczeń. ( podkreśl jedną linią od 

linijki) 

Tomek:  

usilnie prosi Bena o pomoc w malowaniu.  

nie zwraca uwagi na zaczepki Bena.  

udaje, że praca sprawia mu przyjemność.  

próbuje przekupić Bena.  

traktuje rozmowę z Benem, jakby mu zależało na rozmówcy.  

patrzy na Bena z wyższością.  

ofiaruje swoją pomoc, gdy Ben będzie jej potrzebował.  

maluje, nie dając po sobie poznać, że tego nie lubi.  

udaje, że jest całkowicie pochłonięty malowaniem.  

straszy Bena.  

mówi, że trzeba być kimś wyjątkowym, by móc malować płot.  

 

Zadanie 4  

Wskaż określenia, które najlepiej nazywają, czym po rozmowie z Tomkiem staje się dla Bena 

malowanie.  

Malowanie to dla Bena:  

obowiązek i przymusowa praca.  

trud.  

wysiłek. 

sprawdzeniem swoich umiejętności.  

nagroda.  

kara.  

wyróżnienie.  

 

 

 

Zadanie 5  

Wskaż określenia nazywające umiejętności Tomka w sytuacjach płotu.  

Tomek:  

potrafił przekonać, że aby pomalować płot, trzeba być kimś wyjątkowym.  

umiał grzecznie poprosić chłopców o pomoc.  



potrafił im dowieść, że pomoc innym może sprawiać przyjemność.  

wpłynął na zmianę myślenia chłopców.  

sprawił, że koledzy pragnęli robić coś, na co wcześniej na pewno nie mieliby ochoty.  

przekonał kolegów, że można dobrze bawić się i jednocześnie zrobić coś pożytecznego.  

przewidział zachowanie kolegów.  

 

Zadanie 6 

Wyjaśnienie pojęć:  

pacykarz – marny malarz  

pacykować - malować bez talentu lub niedbale 

 

Zadanie 7  

 

Wyszukiwanie w tekście różnicy między zabawą a pracą.  

 

Praca to coś, co musimy robić ,a Zabawa – to coś, czego robić nie musimy.  
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Temat1: Jak Tomek przechytrzył kolegów? 
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