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Test a 

Szkolna wycieczka 

Test podsumowujący IV rozdział „Przystanek historia” 

 z podręcznika „NOWE Słowa na start!” 5 

 

 

Tekst do zadań 1.–7. 

Joanna Olech 

Dynastia Miziołków 

Fragment 

 

Kochani Rodzice! 

 Dziękuję za paczkę. Piroman przyniósł wagę aptekarską z gabinetu lekarskiego 

i podzieliliśmy słodycze po równo. W zeszłym tygodniu paczkę dostał Drągal. Wepchnął ją 

pod łóżko i nie chciał się dzielić. 

 Kiedy rozgrywaliśmy mecz w nogę, Drągal pobiegł do sali, zamknął się na zasuwkę  

i zjadł całą torbę czekoladowych michałków. Przy kolacji patrzyliśmy z satysfakcją, jak Drągal 

zmienia kolor. Nie do twarzy mu w zielonym. 

 Wczoraj była wycieczka do Malborka. Pani dyrektor miała za złe Fifie, że interesował się 

wyłącznie czujnikami przeciwpożarowymi i zaglądał do wszystkich kratek wentylacyjnych. 

Co zrobić – facet ma techniczne zainteresowania! Próbował nawet uruchomić most zwodzony, 

tyle że wybrał kiepski moment, bo na moście była właśnie wycieczka pielęgniarek z Łomży. 

 Po ciszy nocnej przebraliśmy Drągala za ducha komtura
1
 krzyżackiego Ulricha  

von [czytaj: fon] Jungingena. Drągal stanął pod oknami dziewczyn, Zyzik świecił na niego  

z krzaków czerwoną latarką, Fifa skrzypiał oknem w korytarzu, a na koniec Piroman odpalił 

petardę. Dziewczyny zaczęły piszczeć, pchać się do drzwi, no i obudziły całą kolonię. W ogóle 

było bardzo fajnie, tylko pani dyrektor jak zwykle popsuła zabawę. Zabrała Drągalowi sitko, 

które miał na głowie, a Zyzikowi latarkę. Wezwała do siebie naszego wychowawcę 

i wychowawczynię najstarszych chłopaków [...]. 

 Naszego wychowawcę nazywamy Marchewka. On jest w porządku i wcale nie chcieliśmy 

narobić mu obciachu, samo wyszło... [...] 

 Ogryzkowi ściskam łapę. Potworom też. Buzia! 

Miziołek 

 PS Wygrałem wyścig z jajkiem na łyżce! 

                                                   
1
 Komtur – zwierzchnik w niektórych zakonach rycerskich, na przykład w zakonie krzyżackim 
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1. Wybierz właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Tekst ma formę 

A. listu. 

B. opisu. 

C. opowiadania. 

D. dziennika. 

 

2. Wskaż właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Zmiana koloru twarzy Drągala na zielony była spowodowana 

A. złością chłopca na kolegów. 

B. zadowoleniem z pysznej kolacji. 

C. satysfakcją z przechytrzenia kolegów. 

D. mdłościami po zjedzeniu słodyczy. 

 

3. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Chłopiec, który ma zainteresowania techniczne, nosi przezwisko 

A. Drągal.  

B. Piroman.  

C. Fifa.  

D. Zyzik. 

 

4. Zaznacz właściwą odpowiedź.        1 p. 

 

Które z miejsc przedstawionych na fotografiach odwiedzili bohaterowie? 

    
A.    B.   C.   D. 
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5. Wskaż właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Bohaterowie nie uczestniczyli w 

A. meczu piłki nożnej. 

B. podziale słodyczy. 

C. balu przebierańców. 

D. zabawie w duchy. 

 

6. Wybierz właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Pani dyrektor musiała zareagować, gdy 

A. Drągal zjadł wszystkie cukierki. 

B. chłopcy zakłócili ciszę nocną. 

C. Fifa uruchomił most zwodzony. 

D. na kolonie przyjechała wycieczka z Łomży. 

 

7. Otocz pętlą przysłowie, którym można podsumować dolegliwości Drągala po zjedzeniu 

michałków. Uzasadnij swój wybór.        2 p. 

 

A. Głodnemu chleb na myśli. 

B. Co za dużo, to niezdrowo. 

 

Uzasadnienie: 

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

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

 

8. Wskaż właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Szereg zawierający wyłącznie spójniki to: 

A. ale, nad, pod, bo. 

B. oraz, i, ani, więc. 

C. lub, więc, gdyż, do. 

D. za, zza, przez, gdy. 

 

9. Zastąp związki wyrazowe wyrażeniami przyimkowymi.     2 p. 

 

pasiasty koc – ................................................................................................................................... 

owocowa sałatka – ............................................................................................................................ 
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kraciasta spódnica – .......................................................................................................................... 

wełniany sweter – ............................................................................................................................. 

 

10. Zaznacz właściwą odpowiedź na pytanie.      1 p. 

 

Najbardziej stanowcza jest wypowiedź: 

A. Posprzątasz swój pokój. 

B. Posprzątasz... swój pokój. 

C. Posprzątasz swój pokój! 

D. Posprzątasz swój pokój? 

 

11. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1 lub 2.      1 p. 

 

Wypowiedzenie Nie do twarzy mu w zielonym jest 

A. zdaniem, 1. zawiera orzeczenie. 

B. równoważnikiem zdania, 
ponieważ 

2. nie zawiera orzeczenia. 

 

12. Przekształć równoważnik zdania w zdanie.       1 p. 

 

Zebranie wszystkich uczestników kolonii na placu w piątek po śniadaniu. 

 

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

 

13. Wskaż właściwe dokończenie zdania.       1 p. 

 

Szereg zawierający wyłącznie wyrazy z ż niewymiennym to: 

A. dłużej, mężczyzna, leżeć. 

B. dyżurny, plaża, żyrafa. 

C. bieżący, dłużej, mażę. 

D. jeżdżę, bliżej, wstążka. 

 

14. Uzupełnij tekst literami rz lub ż.        3 p. 

 

G…eś stanął na pla…y i spoj…ał na potę…ne fale. Ude…ały wy…ej ni… zwykle. Mała 

…aglówka z trudem zdołała dobić do b…egu. Chłopiec ma…ył: „Mo…e kiedyś zostanę 

maryna…em i wypłynę w dalekie mo…e”. 
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15. Podkreśl przysłówki w podanym zdaniu.      2 p. 

 

Te dzieciaki rozrabiają niemiłosiernie, a ich psoty wyprowadzają z równowagi nawet wyjątkowo 

spokojnych rodziców. 

 

16. Opisz krajobraz, który widać za oknem Twojej szkolnej klasy  6 p. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


