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Zadanie 1 

Przeczytaj wiersz „Książka czeka” Hanny Łochockiej, a następnie wypisz środki artystyczne. 
 Książka nas uczy, książka cieszy, 

 czasem zadziwi nas niemało 

 albo po prostu tak rozśmieszy, 

 jakby się dobry żart słyszało. 

  Książka też mądrze nam doradza 

  różne wskazówki, wzory daje. 

  Książka w szeroki świat wprowadza, 

  dalekie z nami zwiedza kraje. 

 Lubimy książkę - przyjaciółkę. 

 Wiesz co ci powiem? Nie odwlekaj. 

 Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, 

 sięgnij po książkę! Książka czeka! 

 

• epitety – ................................................................................................................. 

• przenośnia – ........................................................................................................... 

• rymy – …………………………………………….………………………………….. 

• układ rymów - …………………………………….………………………………….. 

 

 

Zadanie 2 

Podziel wyrazy na głoski i litery: 

• rozśmieszy 

głoski – .............................................................................................................. 

litery – ............................................................................................................... 

• zadziwi 

głoski – .............................................................................................................. 

litery – ............................................................................................................... 
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Zadanie 3  

W podanym zdaniu nazwij wszystkie części mowy, podkreśl orzeczenie i podmiot, wykonaj 

wykres i nazwij wszystkie części zdania. 

 

Czytanie dobrych książek pozwala na rozmowę z najwspanialszymi ludźmi 

minionych czasów. 
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Zadanie 4 

Od słowa książka utwórz wyrazy, które oznaczają: 
 

1. zdrobnienie: ……………………………………………………………………………………... 

2. dużą książkę: ……………………………………………………………………………………. 

3. miejsce sprzedawania książek: ………………………………………………………………….. 

4. miejsce sprzedawania książek (zdrobnienie): …………………………………………………... 

5. człowieka sprzedającego książki: ……………………………………………………………….. 

6. zbiór książek: ……………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 5 

Związki frazeologiczne dopasuj do ich wyjaśnień. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

1. pożerać, pochłaniać, połykać książki a) wróżyć 

2. czytać z ręki, z kart     b) osoba lubiąca dużo czytać, czytająca bardzo dużo książek 

3. czytać od deski do deski   c) domyślać się tego, co nie jest napisane 

4. mól książkowy         d) czytać książki chciwie, zachłannie, szybko  

5. czytać w oczach, w myślach, w sercu e) od początku do końca, dokładnie 

6. czarna księga    f) wiedzieć, jakie są istotne cechy czyjegoś charakteru 

7. czytać między wierszami   g) domyślać się, odgadywać 

8. czytać w kimś jak w książce  h) rejestr wykroczeń, hańbiących czynów 
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Zadanie 6 

Od wyrazów napisanych tłustym drukiem utwórz nazwy zawodów związanych z książką. 

Następnie dokończ zdanie. 

  

1)   Wydaje książki – ………………………………………………. 

2)   Tłumaczy książki - …………………………………………….  

3)   Zajmuje się redakcją książki, czyli przygotowuje książkę do publikacji - …………………... 

4)   Oprawia książki, pracuje w introligatorni - …………………………………. 

5)   Drukuje książki - ………………………………………. 

6)   Produkuje papier - …………………………………….. 

7)   Wypożycza książki w bibliotece - …………………………………… 

8)   Ilustruje książki - …………………………………………. 

9)   Sprzedaje książki w księgarni - ……………………………….. 

10) Sprawdza tekst książki przed jej wydrukowaniem i poprawia błędy, czyli wykonuje  

korektę - ………………………………………….. 

11) Składa tekst książki przeznaczony już do wydrukowania - ………………………………….. 

 

Wyraz zapisany tłustym drukiem i utworzony przez Ciebie wyraz to wyrazy……………………. 
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Zadanie 7 

W poniższym opowiadaniu znajdź i podkreśl jak najwięcej tytułów książek. 

Jacek, Wacek i Pankracek wybrali się do lasu nad morzem na jagody. Po drodze spotkali Anię  

z Zielonego Wzgórza, która opowiedziała im przygody Plastusia. W lesie dołączył do nich szewczyk 

Dratewka oraz jego psy: Reksio i Pucek. Wesoło maszerując, doszli do leśnej polany, gdzie bawiły się 

dzieci z Bullerbyn oraz ich nowa koleżanka Karolcia. Doszła również dziewczyna, której brakowało 

szóstej klepki i częstowała wszystkich kwiatem kalafiora. Pojawił się też ten obcy, wspominając 

Charliego i fabrykę czekolady. Nagle zjawiła się kłamczucha i wszyscy zaczęli uciekać. Na szczęście w 

lesie mieszkał Kubuś Puchatek, który dał im schronienie. Chatka Puchatka, która wyglądała jak 

zaczarowana zagroda, była bardzo gościnnym domem. Spotkanie nad morzem okazało się bardzo udane. 

Wszyscy postanowili wyruszyć w podróż za jeden uśmiech. Znaleźli się w pustyni i w puszczy i bardzo 

się martwili, czy spotkają Oskara i panią Różę. Jej tajemniczy ogród był dla wszystkich wielką zagadką. 

Na szczęście ujrzeli szatana z siódmej klasy, który pokazał im drogę powrotną, bo bardzo dobrze poznał 

sposób na Alcybiadesa. Niewinna wycieczka na jagody zamieniła się w fascynującą wyprawę  

w osiemdziesiąt dni dookoła świata. 
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Zadanie 8 

Wstaw brakujące przecinki. 
Prowadzone co dwa lata badania dotyczące czytelnictwa w naszym kraju są jednoznaczne  

i w pewnym stopniu zatrważające. Wynika z nich bowiem  że ponad połowa Polaków w ogóle nie 

czyta. Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o całe książki  czy jakiekolwiek inne długie 

publikacje. Według owych badań  więcej niż połowa mieszkańców naszego kraju nie czyta nawet 

gazet tygodników newsów w Internecie. Jest to stan rzeczy  który tak naprawdę trudno sobie 

wyobrazić. Z czego może on wynikać? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Argumenty o braku czasu wysokich cenach książek są zupełnie nieprzekonujące. Te same bowiem 

osoby  które nie mają czasu na czytanie znajdują go doskonale na oglądanie telewizji  przeglądanie 

głupkowatych filmików w intrenecie nicnierobienie Co do cen książek – również jest to argument 

łatwy do zbicia. Jedna książka kosztuje obecnie mniej więcej tyle co 3 paczki papierosów  a jeśli ktoś 

naprawdę ma kryzys finansowy  istnieją przecież biblioteki. Jak to się więc stało  że można 

wypowiedzieć z dumą zdanie w stylu „ostatnią książkę przeczytałem w liceum” i nie narazić się na 

publiczny lincz czy przynajmniej uśmiech politowania?  

http://www.kultur-events.eu/czytelnictwo/ 
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Zadanie 9 

Jakie to zdania. Narysuj wykres zdania złożonego i nazwi je. 
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Zadanie 10 

Rok 2014 ustanowiono Rokiem… 

a) Rodziny. 

b) Czytelnika. 

c) Oskara Kolberga. 

d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne. 
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