
W Warszawie 
Rodzice Marka niedawno przeprowadzili się do Warszawy. Tam, gdzie 

przedtem mieszkali, nie było szansy na pracę. Jedyna fabryka w miasteczku 

zbankrutowała, a mieszkańcom widmo głodu zajrzało w oczy. Kto mógł, kto miał 

odpowiednie wykształcenie i nie bał się - uciekał do stolicy.  

W Warszawie oboje rodzice znaleźli zatrudnienie. Nie zarabiali wiele. Tata 

martwił się, że nie ma porównania z jego poprzednią pracą, ale mama pocieszał 

go i mówiła, że trzeba cieszyć się z tego, co się ma.  

Początkowo wszystko w wielkim mieście przerażało chłopca - ruch, gwar, 

tramwaje, tłumy ludzi... Jednak najbardziej martwił się, że nie ma żadnego kolegi. 

W klasie, do której teraz chodził, wszyscy znali się od ponad 5 lat i nikt nie kwapił 

się do zawarcia bliższej znajomości z nowym. 

Kiedy więc pewnego dnia pani wprowadziła do klasy nieznanego chłopca, 

Markowi serce podskoczyło do gardła. 

- Przedstawiam wam Roberta - powiedziała pani. - Jego rodzice przeprowadzili 

się z Gdańska. Będzie siedział z tobą, Marku. Na wszystkich lekcjach, nie tylko 

na polskim. Dobrze? 

Zapytany nie był w stanie wykrztusić ani słowa, jedynie energicznie kiwał głową, 

ale jego twarz mówiła wszystko... 

  

 
1. Skąd pochodził Marek? 

A) Z małego miasta. 

B) Ze wsi. 

C) Ze wsi lub z małego miasta. 

D) Nie można powiedzieć. 

 

2. Dlaczego rodzice Marka przeprowadzili się do Warszawy?  

A) Ponieważ pokłócili się z sąsiadami. 

B) Ponieważ chcieli mieszkać w stolicy.  

C) Ponieważ zaprosiła ich ciocia.  

D) Ponieważ nie mieli pracy. 

 

3. Czy wszyscy mieszkańcy przenieśli się do Warszawy? 

A) Tak. 

B) Nie wiadomo. 

C) Tylko ci, którzy mieli odwagę i wykształcenie. 

D) Tylko ci, którzy mieli odwagę.  

 

4. Gdzie przed przyjazdem do Warszawy pracował tata Marka? 

A) W urzędzie. 

B) W fabryce. 

C) W szkole. 

D) Na poczcie.  



 

5. Nowa praca taty Marka była od poprzedniej: 

A) nie było żadnej różnicy, 

B) lepsza,  

C) gorsza; 

D) nie można odpowiedzieć na to pytanie.  

 

6. Kto w rodzinie Marka najlepiej przystosował się do nowej sytuacji? 

A) Mama. 

B) Tata. 

C) Marek. 

D) Wszyscy przystosowali się równie dobrze. 

 

7. Jaki był najważniejszy powód zmartwień Marka w Warszawie?  

A) Koledzy w klasie mu dokuczali. 

B) Wychowawczyni go nie lubiła.  

C) Z powodu hałasu bolała go głowa. 

D) Samotność. 

 

8. Do której klasy chodził Marek?  

A) Do piątej. 

B) Do szóstej. 

C) Do czwartej. 

D) Nie można odpowiedzieć na to pytanie.  

 

9. Słowa "Markowi serce podskoczyło do gardła" należy rozumieć: 

A) dosłownie - serce Marka znalazło się w gardle; 

B) przenośnie - jako wyraz silnych uczuć Marka; 

C) przenośnie - jako informację, że Marek był zakochany; 

D) te słowa w ogóle nie mają żadnego sensu.  

 

10. Z jakiego powodu "Markowi serce podskoczyło do gardła"? 

A) Bał się, bo nie był przygotowany do lekcji. 

B) Był zachwycony, że Robert przyjechał z Gdańska. 

C) Miał nadzieję, że Robert będzie siedział z nim w ławce. 

D) Bał się, że Robert będzie siedział z nim w ławce 

 

11. Słowo "nowy" w zdaniu "...nikt nie kwapił się do zawarcia bliższej znajomości z 

nowym" oznacza: 

A) nowego kolegę, 

B) nowy temat lekcji, 

C) nowość w postaci egzaminu, 

D) nowego nauczyciela. 

 

12. Pani, która wprowadziła Roberta do klasy to: 

A) wychowawczyni klasy, 



B) nauczycielka języka polskiego, 

C) po prostu - nauczycielka, 

D) wychowawczyni klasy i nauczycielka języka polskiego.  

 

13. Robert przyjechał do Warszawy: 

A) z gór, 

B) znad morza, 

C) z dużego miasta; 

D) prawidłowe są odpowiedzi B-C.  

 

14. Co wyrażała twarz Marka, kiedy nauczycielka przestała mówić? 

A) Przerażenie. 

B) Radość. 

C) Smutek. 

D) Nic nie wyrażała.  

 

15. Znak   ...    w wypowiedzeniu "ruch, gwar, tramwaje, tłumy ludzi..." to: 

A) błąd drukarski, powinna być jedna kropka; 

B) wielokropek oznaczający, że wyliczanie można by kontynuować; 

C) wielokropek zastosowany zamiast brzydkiego wyrazu;  

D) błąd drukarski, nie powinno być żadnej kropki.  

 

16. Po jaki słownik sięgniesz, by dowiedzieć się, co znaczy "kwapić się"? 

A) Po słownik języka polskiego 

B) Po słownik polsko-angielski. 

C) Po słownik terminów literackich.  

D) Po słownik ortograficzny. 

 

17. Dlaczego w wyrazie "przeprowadzka" występuje "rz"? 

A) Ponieważ wymienia się na "r" w wyrazie "prowadzić". 

B) Ponieważ w rzeczownikach po "p" piszemy "rz" (wyjątki: "pszczoła" i "pszenica" 

oraz wyrazy od nich pochodne). 

C) To jest wyjątek.  

D) Ponieważ "prze-" piszemy zawsze przez "rz".  

 

18. Wyraz "lepszy" piszemy niezgodnie z zasadą wymienioną w punkcie 17, 

ponieważ: 

A) To nie jest rzeczownik. 

B) To jest wyjątek. 

C) To jest przymiotnik.  

D) Prawidłowe są odpowiedzi A oraz C.  

 

19. W zdaniu: "Początkowo wszystko w wielkim mieście przerażało chłopca" 

czasownikiem nie są oba wyrazy: 

A) początkowo, przerażało; 

B) początkowo, wszystko. 



C) przerażało, wszystko,  

D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.  

 

20. Robert z Markiem założyli Klub Detektywów. Ułożyli dla tego klubu instrukcję 

przekazywania sygnału o alarmie. Brzmi ona tak: 

Robert natychmiast zawiadamia Marka, Piotrek - Andrzeja, Gosia - Ankę, Janek - 

Grześka. 

Co jest nieprawidłowego w tej instrukcji? 

A) Nie ma w niej nic nieprawidłowego.  

B) Nie wiadomo, czego ma dotyczyć zawiadomienie.  

C) Nie wiadomo, kto ma zawiadomić Piotrka, Gosię i Janka.  

D) Nie wiadomo, jak przekazać zawiadomienie.  

 

21. Robert obiecał swojej byłej wychowawczyni, że po pierwszym dniu w nowej 

szkole napisze jej, co czuł tego dnia. Niestety, zapomniał o obietnicy. Pomóż koledze i 

napisz kartkę za niego. Wymyśl również adres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znaczek 



23. Wyobraź sobie, jak wyglądała pierwsza rozmowa Roberta z Markiem i zapisz ją w 

formie dialogu.  
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Punktacja 

 

1 A, 2 D, 3 C, 4 B, 5 C, 6 B, 7 D, 8 B, 9 B, 10 C, 11 A, 12 D, 13 D, 14 B, 15 B, 16 A, 

17 B, 18 D, 19 B, 20 C - po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź 

21 - 1 punkt za formę zdania (rozpoczęcie wielką literą, orzeczenie, kropka na końcu, 

natomiast nie odejmujemy za błędy ortograficzne), 1 punkt za przekazanie, że 

wybrany tytuł zawiera najwięcej informacji 

22- 1 punkt za właściwą formę (miejsce nadania, zwrot grzecznościowy na początku, 

podpis, adres odbiorcy); - 1 za właściwe wykorzystanie informacji z tekstu 

sprawdzianu (miejsce nadania - Warszawa, miejsce odbioru - Gdańsk, informacja o 

poznaniu Marka); - 1 za opis uczuć; - 1 za poprawność językową i ortograficzną 

(dopuszczalny 1 błąd ortograficzny, 1 językowy, 2 interpunkcyjne) 

23- 1 punkt za zrozumienie tematu i wystarczające rozwinięcie; - 1 za żywy język, - 1 

za spójność wypowiedzi, stworzenie zamkniętej całości; - 1 za poprawność językową i 

ortograficzną (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny, 1 językowy, 2 interpunkcyjne). 

 

Oceny: 

12 - 16 dopuszczająca 

17 - 21 dostateczna 

22 - 26 dobra 

27 - 30 bardzo dobra 

 
 


