
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. 

Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie   

odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. 

Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. 

 

Sylwester. Biedna dziewczynka sprzedawała na ulicy zapałki. Było bardzo zimno, padał śnieg. Dziecko było bose i 

nędznie ubrane, głodne i przemarznięte. Nic jeszcze nie sprzedało i bało się wracać do domu, bo ojciec zbiłby 

dziewczynkę za to, że nic nie zarobiła. W domu też panowała bieda, głód i chłód. Z innych, jasno oświetlonych 

domów rozchodziły się smakowite zapachy świątecznych potraw. Dziewczynka usiadła pod murem. Skuliła się i, aby 

się rozgrzać, zapaliła jedną zapałkę. W jej płomieniu pojawił się piec, którego ciepło rozgrzało ją, ale wkrótce wraz 

ze zgaśnięciem płomienia zapałki piec zniknął. Zapaliła drugą zapałkę i ujrzała pięknie nakryty i zastawiony stół 

świąteczny ze smaczną nadziewaną gęsią pośrodku. Stół też po chwili zniknął. Zapaliła kolejną zapałkę i ujrzała 

przepiękną choinkę, sięgającą aż do sufitu. Choinka, podobnie jak poprzednie rzeczy, znikła wraz ze zgaśnięciem 

zapałki. Dziewczynka zapaliła jeszcze jedną zapałkę i ukazała się jej ukochana babcia. Chcąc, aby babcia pozostała 

dłużej, zapaliła wszystkie zapałki naraz. Babcia przytuliła dziewczynkę i uniosła wysoko do nieba. Rankiem 

przechodnie znaleźli ciało małej zamarzniętej dziewczynki. Było im jej bardzo żal. 

https://opracowania.pl/opracowania/jezyk-polski/dziewczynka-z-zapalkami-h-ch-andersen,oid,148,tresc 

Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) nawiązuje do znanej baśni    B) zawiera pouczenie dla czytelnika   

C) przedstawia wydarzenia, które z pewnością miały miejsce w rzeczywistości   

D) przedstawia wydarzenia, których bohaterem jest sam autor  
 
2. Powyższy tekst ma charakter:  

A) opisu  B) utworu poetyckiego   C) oceny utworu   D) streszczenia 
 
3. Utwór o dziewczynce z zapałkami napisał: 

A) Adam Mickiewicz   B) Jan Brzechwa    C) Hans Christian Andersen    D) Julian Tuwim   
 
4. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) kiedy rozgrywają się wydarzenia    B) jakie dziewczynka nosiła imię   

C) ile dokładnie lat miała dziewczynka   D) gdzie znajdował się dom dziewczynki    
 
5. W tekście nie znajdziemy: 

A) dialogów        B) opowiadania o wydarzeniach   

C) wspominania o rzeczach, których w rzeczywistości nie było   D) informacji o uczuciach dziewczynki  
 
6. Dziewczynka opisywana w tekście: 

A) jest sierotą   B) jest bardzo biedna    C) jest bardzo sprytna   D) potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji   
 
7. Dziewczynka nie wraca do domu: 

A) bo chce sprzedać jeszcze więcej zapałek    B) ponieważ boi się kary   

C) lubi włóczyć się po mieście      D) jest nieposłuszna   
 
8. Kolejno zapalające się zapałki: 

A) pokazują obrazy z domu dziewczynki    B) mają zareklamować towar   

C) są marnowaniem towaru dla zabawy     D) obrazują marzenia dziewczynki 
 
9. Z tekstu dowiadujemy się, że: 

A) ojciec martwi się o córkę     B) dziewczynka jest powszechnie znana   

C) dziewczynka bardzo kochała swoją babcię   D) dziewczynki nikt w rodzinie nie rozumiał   
 
10. Historia dziewczynki: 

A) jest zabawna         B) ma smutne zakończenie    

C) jest ilustracją przysłowia: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz D) nie zostaje zakończona 

Pytania za 4 punkty 

11. Wszystkie zapałki dziewczynka zapala ponieważ: 

A) pragnie zatrzymać przy sobie babcię   B) chce oświetlić sobie drogę 

C) podoba się jej płomień zapałek   D) chce pozbyć się niesprzedanych zapałek  
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12. Z tekstu wynika, że inni ludzie: 

A) pomagali dziewczynce    B) zauważyli dziewczynkę dopiero, gdy stała się jej krzywda 

C) cały czas troszczyli się o nią   D) potrafili reagować we właściwym momencie  
 
13. Dziewczynka z zapałkami jest: 

A) towarzyska  B) nieodpowiedzialna  C) nieostrożna   D) bardzo samotna 
 
14. Osoba, która wypowiada się w tym tekście: 

A) przedstawia fakty B) ocenia bohaterów  C) wypowiada własne opinie       D) nie zna uczuć bohaterów 
 
15. Dom, w którym mieszka dziewczynka: 

A) jest ładniejszy od innych   B) różni się od tych, które widzi z ulicy 

C) stanowi bezpieczną przystań  D) jest skromny, ale szczęśliwy 
 
16. Wyraz Sylwester: 

A) ma pięć spółgłosek    B) ma więcej niż pięć spółgłosek 

C) ma mniej niż pięć spółgłosek  D) ma cztery sylaby 
 
17. Wyrazy dziewczynka i sprzedawała: 

A) mają równą ilość sylab   B) mają równą ilość spółgłosek 

C) mają więcej liter niż głosek  D) mają tyle samo liter co głosek 
 
18. Tyle samo sylab co w wyrazie ulicy jest w wyrazie: 

A) zimno  B) nędznie  C) zbiłby  D) zapałki 
 
19. Trzy sylaby są w wyrazie: 

A) nadziewaną B) ubrane  C) ukochana  D) nieba 
 
20. Tyle samo liter co w wyrazie chłód jest w wyrazie: 

A) naraz  B) babcia  C) rankiem  D) biedna 

Pytania za 5 punktów 

21.Wyraz śnieg: 

A) ma dwie sylaby B) ma trzy sylaby C) jest jednosylabowy D) ma tyle samo sylab co wyraz sufitu 
 
22.Więcej sylab niż w wyrazie płomienia jest w wyrazie:  

A) zgaśnięciem B) oświetlonych C) pośrodku  D) przechodnie 
 
23. O jedną sylabę więcej niż w wyrazie rozgrzało jest w wyrazie: 

A) zapaliła  B) zbiłby  C) choinkę  D) ujrzała  
 
24. W zdaniu Stół też po chwili zniknął : 

A) są dwa wyrazy jednosylabowe   B) jest wyraz trzysylabowy 

C) są trzy wyrazy jednosylabowe   D) są cztery wyrazy jednosylabowe 
 
25. Wyrazy kolejną i zapałkę: 

A) nie różnią się ilością spółgłosek   B) nie mają tyle samo sylab 

C) różnią się ilością samogłosek   D) różnią się zarówno ilością spółgłosek jak i sylab 
 
26.  Zdanie Było bardzo zimno: 

A) zawiera wyraz jednosylabowy   B) tworzą wyrazy dwusylabowe 

C) zawiera wyraz trzysylabowy   D) nie zawiera wyrazu dwusylabowego 
 
27. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) jedną  B) pod   C) im   D) wracać 
 
28. Tyle samo samogłosek i o jedną więcej spółgłoskę co w wyrazie zapaliła znajduje się w wyrazie: 

A) dziewczynka B) smakowite  C) biedna  D) zimno 
 
29. W zdaniu Rozchodziły się smakowite zapachy świątecznych potraw: 

A) znajdują się dwa wyrazy trzysylabowe  B) jest jeden wyraz trzysylabowy 

C) jest jeden wyraz czterosylabowy   D) nie ma wyrazu dwusylabowego 
 
30. Dwa razy więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) za   B) ulicy   C) że   D) aby 


