
TEST DLA KLASY 2 
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.  

                                                                                                                                                                                                                          

Danuta Wawiłow „Kału żyści”  
 

Już od rana na podwórzu 
wśród patyków i wśród liści 

przycupnęli nad kałużą 

pracowici kałużyści. 
Wygrzebują brud z kałuży, 
niech kałuża będzie czysta! 

Pełne ręce ma roboty 
każdy dobry kałużysta! 

Rękawiczką i chusteczką 

dwóch błocistów chodnik czyści. 
Obrzucają się szyszkami 

bardzo dzielni szyszkowiści. 
Dwie kocistki pod ławeczką 

cukierkami karmią kota... 
Świątek, piątek czy niedziela 
na podwórku wre robota ! 

 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst jest: 

A) pisany wierszem  B) pisany prozą  C) legendą  D) baśnią 
 

2. W tym utworze można znaleźć: 
A) morał   B) refren   C) rymy  D) zwrotki 
 

3. Przedstawiona akcja rozgrywa się: 
A) w dalekiej przeszłości B) na łące   C) na ulicy  D) na podwórku 
 

4. Bohaterami utworu są: 
A) dzieci   B) postacie fantastyczne C) rodzice  D) zwierzęta 
 

5. Praca, którą wykonują kałużyści jest: 
A) wykonywaniem poleceń rodziców   B) spełnianiem domowych obowiązków 

C) realizowaniem niebezpiecznych zadań   D) zabawą 
 

6. Podkreślone wyrazy w sformułowaniu pełne ręce ma roboty oznacza: 
A) lekceważenie obowiązków    B) leniuchowanie 
C) wiele obowiązków      D) proste czynności 
 

7. Bohaterowie tego tekstu: 

A) nudzą się   B) wykonują różne zadania C) robią to samo D) tylko udają, że coś robią 
 

8. Określenie świątek, piątek czy niedziela oznacza: 
A) nigdy   B) zawsze   C) czasami  D) kiedyś 
 

9. Kałużyści zajmują się: 
A) pogłębianiem  B) poszerzaniem  C) oczyszczaniem D) wyrównywaniem 
 

10. Można domyślić się, że kałużyści: 
A) mają brudne ręce      B) muszą być schludnie ubrani 

C) muszą pracować na stojąco    D) muszą mieć czyste ręce 
 

 Pytania za 4 punkty 
11.  Podkreślony wyraz w zdaniu wre robota wskazuje na: 

A) tempo pracy  B) wykonawcę  C) czas  D) typ zajęcia 
 

12. Utwór ma charakter: 

A) poważny   B) pouczający   C) żartobliwy  D) krytyczny 
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13. W utworze wypowiada się: 
A) osoba nieprzychylna kałużystom    B) ktoś obserwujący wysiłki kałużystów 

C) jeden z kałużystów     D) pouczający mędrzec 
 

14. Bohaterowie tego tekstu: 

A) są stawiani za wzór innym    B) są traktowani z przymrużeniem oka 
C) budzą współczucie      D) w ogóle nie zasługują na podziw 
 

15. Z tekstu nie dowiemy się: 
A) kto karmi kota      B) kto czyści chodnik  
C) czym czyszczony jest chodnik    D) ilu jest kałużystów 
 

16. W wyrazie wygrzebują: 
A) jest tyle samo liter co głosek    B) są dwie sylaby 
C) są trzy sylaby      D) jest więcej niż trzy sylaby 
 

17. Jedną sylabę mamy w wyrazie: 
A) wśród   B) ręce    C) kota  D) czyści 
 

18. Wyrazy: bród i każdy: 
A) mają tyle samo sylab     B) mają tyle samo samogłosek 

C) mają tyle samo spółgłosek    D) mają inną liczbę spółgłosek 
 

19. Wyrazy pod i kota: 
A) są jednosylabowe      B) mają po dwie sylaby 
C) nie mają tyle samo sylab     D) nie mają tyle samo spółgłosek 
 

20. W wyrazie ręce: 
A) jest więcej sylab niż w wyrazie będzie   B) jest mniej sylab niż w wyrazie dobry 
C) tyle samo sylab co w wyrazie czyści   D) jest tyle sylab co w wyrazie kałuży 
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Tyle samo sylab co w wyrazie cukierkami jest w wyrazie: 
A) ławeczką   B) niedziela   C) podwórku  D) przycupnęli  
 

22. Więcej niż dwie spółgłoski są w wyrazie: 
A) już    B) liści    C) nad   D) wre 
 

23. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie czy jest w wyrazie: 
A) ma    B) kota   C) ręce   D) dwóch 
 

24. W wyrazie karmią: 
A) są trzy spółgłoski      B) są trzy sylaby 
C) jest więcej niż trzy spółgłoski    D) są cztery samogłoski 
 

25. Podkreślony wyraz w sformułowaniu Już od rana: 
A) jest jednosylabowy     B) ma dwie sylaby 

C) ma więcej niż dwie samogłoski    D) nie daje podzielić się na sylaby 
 

26. Wyraz świątek: 
A) jest nazwą dnia tygodnia     B) to nazwa jednego ze świąt 
C) nie odnosi się do konkretnego dnia   D) ma trzy sylaby 
 

27. Zdrobnieniem (wskazuje na małość przedmiotu) jest wyraz: 

A) chusteczka   B) ręce    C) brud  D) cukierkami 
 

28. W zdaniu na podwórku wre robota: 
A) jest jeden wyraz jednosylabowy    B) nie ma wyrazu jednosylabowego 
C) są dwa wyrazy jednosylabowe    D) jest więcej niż dwa wyrazy jednosylabowe 
 

29. Sformułowanie wśród liści: 
A) określa miejsce      B) wcale nie wskazuje na porę roku 

C) wskazuje na rodzaj pracy     D) określa wykonawcę 
 

30. Powtórzenie występuje w sformułowaniu: 

A) Już od rana na podwórzu     B) Wygrzebują brud z kałuży 

C) Rękawiczką i chusteczką     D) wśród patyków i wśród liści 


