
TEST DLA KLASY 1 
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 24 
punkty – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów 
przewidzianych dla danego pytania.  

                                                                                                                                                                                                                        
Danuta Wawiłow  „Lato”  

Daj mi rękę, mamusiu, 
pójdziemy na rosę! 

Trawa będzie zielona, 
my będziemy bose. 

Drzewa będą zielone, 
góry będą zielone, 

chmury będą zielone, 
wielkie i puchate! 

Domy będą zielone, 
dymy będą zielone... 

Wiesz, dlaczego zielone? 

Bo to będzie lato! 
 
 Pytania za 3 punkty 
1. Ten tekst jest: 

A) wierszem  B) napisany prozą  C) podzielony na zwrotki D) utworem smutnym 

 
2. Osobą mówiącą jest: 
A)  syn  B)  mama   C)  dorosły   D)  dziewczynka 

 
3. Osoba mówiąca lubi: 
A) skarżyć  B) kłamać   C) marzyć   D) smucić się 
 
4. Zielony: 
A) to kolor lata     B) kojarzy się z mamą 
C) występuje przez cały rok    D) nie sprawia radości 
 
5. Wyraz mamusiu: 
A) ma dwie sylaby     B) wskazuje na adresata wiersza 

C) ma cztery sylaby     D) ma cztery spółgłoski 

 
6. Tytuł utworu wskazuje na: 

A) uczucia mówiącej    B) porę roku 

C) miejsce      D) wydarzenie 

 
7. Nieprawdopodobnym zjawiskiem jest to, że: 
A) zielone będą chmury    B) na trawie pojawia się rosa 
C) zielone będą drzewa    D) zielone będą góry 

 
8. Rosa to: 
A) nazwa rośliny     B) gatunek trawy 
C) inaczej: łąka     D) wilgoć pojawiająca się na trawie 
 
 Pytania za 4 punkty 
9. Osoba mówiąca chce: 
A) tarzać się w trawie    B) tańczyć 
C) podskakiwać     D) biegać po trawie bez butów 

1 SP 



10. Trawa, drzewa, góry to: 
A) kultura  B) przyroda nieożywiona C) natura   D) świat baśni 
 
11. Zdanie Daj mi rękę, mamusiu świadczy o tym, że dziecko: 
A) chce pokazać coś ciekawego   B) boi się 
C) źle się czuje     D) jest nieszczęśliwe 

 
12. Określenia wielkie i puchate: 
A) odnosi się do gór     B) oddaje kształt chmur 

C) opisuje drzewa     D) opisuje domy 

 
13. Zdanie Bo to będzie lato! jest zakończone: 
A) znakiem zapytania    B) wykrzyknikiem 
C) średnikiem     D) wielokropkiem 
 
14. Cały utwór ma nastrój: 

A) poważny      B) przygnębiający 

C) radosny      D) smutny tylko w zakończeniu 
 
15. Lato jest porą, w której według osoby mówiącej wszystko jest: 

A) najpiękniejsze     B) takie samo jak zawsze 

C) męczące      D) bez wyrazu 
 
16. W wyrazie daj: 
A) są dwie sylaby     B) jest więcej niż dwie spółgłoski 
C) są dwie samogłoski    D) są dwie spółgłoski 
  
 Pytania za 5 punktów 

17. Wyraz domy: 
A) ma tyle samo sylab co wyraz lato  B) ma więcej sylab niż wyraz rękę 
C) ma mniej sylab niż wyraz rosę   D) ma tyle samo sylab co wyraz zielona 
 
18. Trzy sylaby mamy w wyrazie: 

A) trawa  B) drzewa   C) dlaczego   D) będzie 

 
19. W wyrazie wiesz: 
A) są cztery spółgłoski    B) są dwie spółgłoski 
C) jest tyle samo liter co głosek   D) jest więcej liter niż głosek 
 
20. Tyle samo sylab co w wyrazie pójdziemy jest w wyrazie: 
A) puchate   B) wielkie   C) dymy   D) rękę 
 
21. Danutę Wawiłow możemy nazwać: 
A) powieściopisarką  B) poetką   C) dziennikarką  D) reporterką 
 
22. Zakończenie utworu jest: 

A) smutne   B) pouczające  C) radosne   D) zagadkowe 

 
23. Osoba mówiąca: 
A) jest zdenerwowana B) jest zniecierpliwiona C) oczekuje na coś  D) boi się przyszłości 
 
24. Emocje osoby mówiącej wyraża: 
A) dwukropek  B) cudzysłów   C) myślnik   D) wykrzyknik 


