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Temat: Test ćwiczeniowy z rozdziału VII cd. 

Tekst II 

Zdzisław Bernacki, Cuda przyrody polskiej (fragment) 

  Puszcza Białowieska jest ostatnim dużym kompleksem lasu naturalnego w 

Europie. Najwyższe piętro tworzą strzeliste świerki, niżej rosną dęby , sosny, 

klony i lipy. Najniższe piętro zajmują graby. Wiele drzew osiąga olbrzymie 

rozmiary (np. 50-metrowe świerki) oraz imponujący wiek (np. 500-letnie dęby). 

Poniżej piętra drzew znajdziemy jarzębinę, czeremchę i kruszynę. Wczesną 

wiosną kwitną tu m. in. zawilce i przylaszczki. 

  Las zmienia się wraz z bagnistymi rozlewiskami rzeki Narewki. Przeważają 

w nim olchy i niskie krzaczaste wierzby, gdzieniegdzie rosną jesiony oraz brzozy. 

Między drzewami ciągle stoi woda, dlatego zamiast runa leśnego występują tu 

turzyce1 i mchy torfowce. 

  W puszczy żyje wiele zwierząt. Trudno jednak zobaczyć najrzadsze, 

chronione gatunki – żubry (symbol Białowieskiego Parku Narodowego), łosie i 

bobry. Prędzej uda nam się dostrzec rysie, wilki i jelenie, a także wiele gatunków 

gadów, płazów i owadów. Wieczorem zaobserwujemy kilka gatunków nietoperzy 

lub największą z naszych sów – puchacza. 

  Wyjątkowy charakter Puszczy Białowieskiej zyskał uznanie wielu 

międzynarodowych organizacji, m. in. UNESCO2, która chroni puszczę jako 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery i Światowe Dziedzictwo Ludzkości.  

Zdzisław Bernacki, Czy wiesz... co, gdzie, jak? Cuda przyrody polskiej, 

Wydawnictwo Publicat, Poznań 2006. 

1 turzyce – trawy rosnące na podmokłych terenach. 

2 UNESCO [czytaj: junesko] – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury. Jej działalność obejmuje między innymi ochronę 

dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. 



 

11. Na podstawie fragmentu tekstu wskaż, który szereg przymiotników nie 

występuje w opisie przyrody białowieskiej. 1 p. 

A. najrzadsze, chronione, olbrzymie 

B. ostatni, naturalny, wyjątkowy 

C. krzaczaste, strzeliste, bagniste 

D. dzikie, pospolite, podmokłe 

 

12. Wstaw odpowiednie głoski miękkie, aby powstały nazwy roślin z Puszczy 

Białowieskiej. 1 p. 

…wierki 

…py 

jarzę….na 

za….lce 

 

13. Podaj dwa argumenty, które sprawiły, że Puszcza Białowieska zyskała 

uznanie UNESCO. 2 p. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

14. W nazwie mchy torfowce 1 p. 

A. są spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. 

B. wszystkie spółgłoski są dźwięczne. 

C. wszystkie spółgłoski są bezdźwięczne. 

D. wszystkie głoski są dźwięczne. 

 



15. Wpisz do tabeli po dwa przykłady spośród podkreślonych w tekście 

wyrazów.  2 p. 

1. Zachodzi wymiana ż na literę s.  

2. Pisownia rz po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, 

j, w. 

 

3. Pisownię ó można uzasadnić.  

 

16. Połącz podane wyrazy z tymi, które uzasadniają ich pisownię. 2 p. 

 

mrówka  posąg 

kruchy mazać 

posążek  mrowisko 

obdarzyć muszka 

mażę  kruszyna 

mucha waga 

wahać się dary 

 

17. Wstaw znak X obok stwierdzeń charakteryzujących język potoczny.

 1 p. 

1. Jego cechą jest mniejsza dbałość o poprawność.   

2. Używany jest w sytuacjach oficjalnych.   

3. Zawiera wyrazy wyrażające emocje, oceniające, 

proste zdania.  
 

4. Służy codziennej komunikacji.  

 

18. Napisz list oficjalny do dyrektora szkoły, w którym przedstawisz 

działania, jakie uczniowie chcą podjąć, aby zadbać o środowisko naturalne 

w najbliższym otoczeniu.  7 p. 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Prosiłabym, żeby wykonać ten test. Jest to forma sprawdzenia swoich 

wiadomości. 

Pozdrawiam 


