
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania całymi zdaniami. 

 



Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. 

 

 



 



Przeczytaj dokładnie tekst „Wiosna”.    

  

   Rafał wybrał się na wycieczkę do lasu. Zabrał ze sobą ukochanego psa, Rokiego. 

- Będziemy szukać wiosny – zawołał wesoło. 

   Roki zamerdał ogonem i pobiegł w kierunku rzeki. Zatrzymał się i czekał na swojego pana. 

Chłopiec dołączył do pieska . Zobaczył wówczas wystające spod śniegu białe przebiśniegi. 

- Brawo! Punkt dla ciebie – powiedział i zaczął uważnie rozglądać się wkoło. 

    Tuż obok dwóch dębów rosła leszczyna, która obsypana była żółtym pyłkiem. 

Niedaleko stawu usłyszał stukanie dzięcioła i piękny śpiew skowronka. Poczuł świeży 

powiew wiosny. 

- A zatem mamy już wiosnę piesku. 

 

 

Odpowiedz na pytania korzystając z tekstu. 
 

• Gdzie wybrał się Rafał? 

 

………………………………………………………………………....................................... 

• Co wystawało spod śniegu? 

 

……………………………………………………………………………............................... 

 Jakie drzewa zobaczył w lesie? 

 

................................................................................................................................................... 

  

Zaznacz właściwe odpowiedzi 
 

       ·        Z kim chłopiec wybrał się na spacer? 

 

a) z mamą        b) z siostrą         c) z psem         d) z kotem 

 

       ·        Gdzie rosła leszczyna? 

 

     a)      obok brzóz    b) obok dębów     c) obok sosen     e) obok buków 

 

 ·        Co Rafał poczuł w lesie? 

 

    a)      zmęczenie      b) smutek         c) powiew wiatru         d) powiew wiosny 

 

      ·        Czego nie zobaczył Rafał w lesie? 

 

     a) leszczyny           b) borowików      c) przebiśniegów      d) dębów 

 

    Wypisz nazwy ptaków z tekstu. 
 

  

Ptaki:…………………………………………………………………………………………… 



Przeczytaj uważnie tekst, a następnie udziel odpowiedzi na pytania. 

„ KWIAT PAPROCI” 

„Raz tylko w roku, w najkrótszą noc, kiedy kogut o północy zapieje, w ciemnej 

gęstwinie lasu zakwita paproć. Wielki, wspaniały kwiat mieni się wszystkimi barwami tęczy 

i srebrem i złotem i jaśnieje jak płomień. Kto go znajdzie, ten odkryje schowane pod ziemią 

skarby” ... Tak było w bajce. 

Jurek co prawda nie wierzył już w bajki, ale z tym kwiatem paproci nie mógł sobie jakoś 

poradzić. A może w tę jedną noc paproć naprawdę zakwita? Kiedy wreszcie nadszedł 

dwudziesty trzeci czerwca, Jurek nie mógł doczekać się wieczoru. Zaledwie zmrok zapadł, 

wymknął się cichutko do lasu. 

„Może znajdę kwiat paproci? Dziś właśnie jest najkrótsza noc w roku – myślał. A 

przecież w bajce było, że w najkrótszą noc kwitnie paproć”. Nie spodziewał się, że w lesie 

będzie tak ciemno. Drzewa wydawały się jeszcze wyższe, wierzchołki ich ginęły w mroku. 

Jakieś cienie kryły się i przesuwały pod drzewami. Włosy Jurka najeżyły się ze strachu. Ale 

doszedł już do miejsca porośniętego paprocią. – Nareszcie! – pomyślał. Zrywa zielone 

pióropusze. – Uhu , uhu! – wtem odzywa się z góry sowa, ale Jurek nie wie, że to sowa. Zrywa 

się i ucieka z lasu. Zdyszany dobiega do domu, patrzy, a w ręku trzyma kwiat paproci. Nawet 

nie zauważył, że ściska w garści kilka liści paproci. Ogląda je uważnie. Od spodu widać na 

liściach małe, brunatne kropki. - Te kropki zastępują paproci kwiaty i nasiona. Z nich wyrosną 

kiedyś nowe, zielone paprocie – mówi mu mama. 

 

1. Kto jest głównym bohaterem opowiadania? 

 

__________________________________________________________________________ 

2. Jak wygląda baśniowy kwiat paproci? 

 

__________________________________________________________________________ 

3. Kiedy zakwita kwiat paproci? 

 

__________________________________________________________________________ 

4. Co postanowił zrobić Jurek? 

 

__________________________________________________________________________ 

 



5. Co przestraszyło chłopca w lesie? 

 

_____________________________________________________________ 

6. Dlaczego liście paproci mają od spodu małe, brązowe kropki? 

 

 

 

 

Przeczytaj pytania i podkreśl właściwe odpowiedzi. 

 

1. Jak wyglądał las nocą? 

a) był ciemny, a drzewa wydawały się wyższe 

b) był przestronny i cichy 

c) panował w nim spokój i cisza 

 

2. Kto wyjaśnił Jurkowi znaczenie brunatnych kropek na liściach paproci? 

a) babcia 

b) mama 

c) nikt tego nie zrobił 

 

3. Jak oceniłbyś fakt, że chłopiec, sam, nocą wymyka się z domu do lasu? 

a) zachowanie niewłaściwe i niebezpieczne 

b) zachowanie właściwe 

c) zachowanie godne naśladowania 


