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Tekst I 
 
Edward Szymański 
Książka 
 
Witam cię kartek szelestem, 
tytułem na pierwszej stronie, 
witam! 
Bo po to przecież jestem, 
żebyś mnie ujął w dłonie 
i czytał! 
 
Kiedy jesz obiad - na zdrowie! 
Gdy chcesz się bawić - baw się! 
Ja ci nie bronię! 
Ale gdy chcesz mieć opowieść 

Przeczytaj UWAŻNIE 
wiersz 

o wszystkim, co najciekawsze - 
ja ci się skłonię! 
 
[...] 
 
Będziesz wraz ze mną oglądać 
baśnie i cuda, i dziwy 
na końcu świata. 
Po niebie, po morzach, i lądach, 
jako te ptaki szczęśliwe 
będziemy latać. 
 
[...] 
 
Ja cię bez trudu nauczę 
tego, co przydać się może 
choćby po latach paru. 
Ja tobie słowem, jak kluczem, 
w cudowny sposób otworzę 
pałace czarów. 
 
 
Zadanie 1. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Kto jest osobą mówiącą w wierszu ? 
 
A. książka 
B. autor 
C. czytelnik 
D. kartka 
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Zadanie 2. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Osoba mówiąca w wierszu zwraca się wprost do czytelnika słowami:  
 
 
A. przecież jestem 
B. mieć opowieść 
C. się skłonię 
D. witam cię 
 
 
 
 
Zadanie 3. 
Przepisz z wiersza trzy zdania mówiące o roli książki w życiu człowieka. 

 
1....................................................................................................................... 
 
2....................................................................................................................... 
 
3....................................................................................................................... 

 
 
 
 
Zadanie 4. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Słowa „Ja tobie słowem, jak kluczem” to:  
 
A. epitet 
B. porównanie 
C. przenośnia 
D. opis 
 
 
 
 
Zadanie 5. 
Wypisz z wiersza dwie pary wyrazów rymujących się.  
 

Przykład: szelestem – jestem 
 
1. ......................... - ......................... 

 
2. ......................... - .......................... 

 3



Zadanie 6.  
Uzupełnij zdania związkiem wyrazowym „ciekawa książka”.  
Użyj odpowiedniej formy gramatycznej. 
 

1. Czytam ................... ................... . 

2. Szukam informacji w ................. ................... . 
 
 
 
Zadanie 7. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Autorem wiersza „Książka” jest Edward Szymański. Gdzie znajdziesz 
informacje o tym autorze?  
 
 
A. w słowniku języka polskiego 
B. w słowniku geograficznym 
C. w encyklopedii szkolnej 
D. w słowniku ortograficznym 
 
 
 
Zadanie 8. 
Uzasadnij, dlaczego warto czytać książki. Podaj trzy argumenty. 
.................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
 
Zadanie 9. 
Podane wyrazy napisz w liczbie mnogiej: 

 
 lektura - ...........................                                bohater - ............................ 
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Zadanie 10. 
 
Napisz zdanie, które ułożysz z rozsypanki sylabowej: 
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  .......................
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o

 zdrobnienia. 
ko 

 - .....................

opisz nazwisk
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                     M
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            ptak - 
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                     J
. Konopnicka,
k
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 ciel
 t
 k
.......................... 

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

ów. Skorzystaj         

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

. Kochanowski,            
 



Zadanie 13. 
 
 

 
 

Na podstawie ilustracji uzupełnij informacje o książce:  
 

imię i nazwisko autora -............................................................................ 

tytuł - ....................................................................................................... 

miejsce i rok wydania - ............................................................................ 

nazwa wydawnictwa- .............................................................................. 

 
Zadanie 14. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Biblioteka to pomieszczenie, w którym: 
 
 
A. gromadzi się i wypożycza książki 
B. kupuje się książki 
C. drukuje się książki 
D. pakuje się i wysyła książki 
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  Tekst II 
 
  „Z historii książki” (fragment)  
 

Był to przeważnie olbrzymi, bardzo ciężki tom o trwałej oprawie z drewna, 
obciągniętej na zewnątrz skórą, a wewnątrz obitej tkaniną. (...) Aby uchronić 
oprawę od zadraśnięć, zaopatrywano ją w miedziane narożniki. (...) We 
wspaniałych księgach, przeznaczonych dla królów i książąt, nie tylko 
oprawa, ale każda strona jarzyła się od złota i srebra. (...) kiedyś książka była 
przedmiotem rzadkim i bardzo kosztownym”.  

 
(M. Iljin - „Czarno na białym”) 

 

 
 
 
Zadanie 15. 
Na podstawie powyższego tekstu opisz swoimi słowami, jak wyglądała 
dawna księga (tom). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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Tekst III 

 

Książka: Książka z ilustracjami. Wydać, kupić, oprawić, rozciąć, 

przerzucić, wertować książkę. Książka opuściła prasę, ukazała się na półkach 

księgarskich. Księga: Stara, pamiątkowa, jubileuszowa księga. Książeczka: 

Książeczka z poezjami, do nabożeństwa. Broszura: Broszura naukowa. Tom: 

ozdobny, ilustrowany, pięknie wydany, ładnie oprawiony tom. Tom poezji, 

opowiadań.  

Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1990 

 
 

 
 
Zadanie 16. 
Z hasła słownikowego wypisz dwa wyrazy bliskoznaczne do wyrazu 
książka: 

 
1 - ........................................ 

2 - ......................................... 
 
 
 
 
Zadanie 17. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Chciałbyś obejrzeć film, który nakręcono na podstawie powieści                  
H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Gdzie należy szukać  informacji   
o miejscu i czasie wyświetlania filmu? 
 
A. w książce telefonicznej 
B. w prasie codziennej 
C. w informatorze handlowym 
D. w książce kodowej 
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Tekst IV 
 
„O Lechu i białym orle” 
 

a. Nagle ptak nieznany pojawił się nad jego głową. (...) zatoczył łuk nad 
wiekowym dębem, rosnącym na skraju puszczy, na niewielkim wzgórzu. 
Lech, zaciekawiony ptakiem i jego dziwnym lotem, zbliżył się do drzewa       
i ujrzał na nim gniazdo wielkie i wychylające się z niego główki białych 
piskląt. 

 
b. Strudzona była drużyna Lecha. Ile to już dni wędrówki mieli poza sobą? (...) 

Szli tak, by znaleźć miejsce na założenie grodu, by znaleźć ziemię, na którą 
sprowadzą żony i dzieci, aby siąść tu na zawsze. 

 
c. I w ten sposób biały orzeł stał się ptakiem królewskim na ziemi Lecha, i tak 

doszło do powstania pierwszego grodu, później Gnieznem zwanego. 
 

d. Odpoczywali właśnie po kolejnym męczącym dniu wędrówki. (...) Lech stał 
na skraju puszczy, wodził wzrokiem po rozciągającej się przed nim równinie              
i zamyślił się głęboko. 

 

e. Lech (...) powiedział: - Tu zostaniemy. Tu będzie nasze gniazdo. A ten biały 
ptak, karmiący pisklęta - naszym znakiem. A gród, który tu zbudujemy, 
Gnieznem nazwiemy. 

 
 
Zadanie 18. 
Uporządkuj fragmenty legendy „O Lechu i białym orle” według kolejności 
zdarzeń. Wpisz odpowiednią literę przy każdej liczbie. 
 
 
 
 
                      1                    2                   3                     4                    5 
 
Zadanie 19. 
Napisz, co oznaczają słowa użyte w legendzie „O Lechu i białym orle”. 
Skorzystaj z przykładów  w ramce. 

 

biały orzeł .................................................... 

Gniezno .................................................... 

Lech  .................................................... 
 

godło Polski,            pierwsza stolica Polski,       nazwa głównej rzeki Polski,      

tytuł hymnu Polski,                     legendarny władca Polski, 
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Zadanie 20. 
Dobierz właściwą odpowiedź. 
W jakim okresie historycznym rozgrywała się akcja wymienionych poniżej 
utworów literackich:  
 

Sofokles – „Antygona”                      ...................................................................... 

S. Żeromski  - „Syzyfowe prace”      ....................................................................... 

A. Kamiński - „Kamienie na szaniec”...................................................................... 
 

 średniowiecze,                             okres zaborów,                              starożytność,                 
okres wypraw geograficznych,                      II wojna światowa,    

 

 
 
 
Zadanie 21. 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Przyjrzyj się ilustracji. Z jakiej książki ona pochodzi? 
  
A. Kaczka Dziwaczka 
B. Legenda o Smoku wawelskim 
C. Przygody Koziołka Matołka 
D. Szewczyk Dratewka 
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Zadanie 22. 
Twój kolega chce zamówić książkę, pomóż mu uzupełnić przekaz pocztowy 
wpisując pozostałe dane w odpowiednie pola. 
 
 
Wydawnictwo „Książka” znajduje się w Klukowie przy ulicy Długiej 15.  
Kod pocztowy Klukowa to 27-859. 
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Brudnopis 
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