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WstêpWstêp

Czytanie jako sprawność językowa to niezastąpiony sposób zdobywa-
nia wiedzy. Im lepiej dziecko czyta i koncentruje uwagę, tym szybciej zdo-
bywa umiejętność pracy z tekstem i jego rozumienia.

Książka „Czytanie ze zrozumieniem – testy sprawdzające” przeznaczo-
na jest dla uczniów klas II i III. Zawiera materiał pozwalający ustalić po-
ziom umiejętności wyszukiwania w tekstach potrzebnych informacji. Jest 
to 5 testów (tekst przewodni oraz 15 poleceń sprawdzających poziom jego 
zrozumienia), które uczeń powinien uważnie przeczytać dwa razy. Na-
stępnie dziecko może sprawdzić, jak zrozumiało tekst na różne sposoby:

• wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi,
• uzupełniając lub kończąc zdanie,
• wybierając więcej niż jedną odpowiedź,
• pisemnie odpowiadając na zadane pytania.

Podobne polecenia znajdzie potem w teście sprawdzającym jego umie-
jętności, przeprowadzanym w szkole na zakończenie klasy III.

Na końcu książki zamieszczono właściwe odpowiedzi, co pozwala 
sprawdzić prawidłowość wykonania testów.

Z życzeniami sukcesów w pracy z tekstem 

Autorki



1. Przeczytaj uważnie tekst.

Po lecie następuje jesień, która rozpoczyna się 23 wrze-
śnia. Tego dnia długość dnia i nocy jest równa. Każdy 
następny dzień będzie się skracał, a noc 
będzie coraz dłuższa. Jesienne 
miesiące to: wrzesień, paździer-
nik i listopad. Słońce coraz słabiej 
świeci, częściej wieje wiatr i pada 
deszcz. Przyroda zaczyna przygo-
towywać się do przetrwania zimy. 

Pewnego jesiennego dnia ucznio-
wie z klasy II c wybrali się na spacer do par-
ku. Szukali oznak panującej jesieni. Na drzewie 
zobaczyli skaczącą wiewiórkę, która trzymała w  łap-
kach orzecha. W kopczyku z liści mościł swoje legowisko jeż. Przetrwa w nim 
mroźne, zimowe miesiące. Dzieci zauważyły, że ucichły śpiewy ptaków. Pani wy-
jaśniła, że niektóre z nich odleciały już do ciepłych krajów. 

Dzieci podziwiały różnokolorowe liście, które powoli opadały z drzew, two-
rząc szeleszczący dywan. Pani zaproponowała konkurs na jesienny bukiet. Spo-
śród wszystkich bukietów wybrano trzy najpiękniejsze: Helenki, Gabrysi i Ani. 
Helenka wykorzystała do bukietu żółte liście klonu. Gabrysia zrobiła śliczny 
bukiet z  liści kasztanowca. Przyozdobiła go czerwonymi koralami jarzębiny. 
Bukiet Ani składał się z liści dębu i brzozy. 

Chłopcy oprócz liści zbierali kasztany i żołędzie. Naj-
więcej zebrał Karol. Dzieci postanowiły, że w kla-

sie zrobią z nich jesienne ludziki i zwierzątka. 
Będą ozdobą klasy aż do końca jesie-

ni, czyli do 21 grudnia.

W królestwie jesieniW królestwie jesieni
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2. Po dokładnym przeczytaniu tekstu dokończ zdania, 
     kolorując właściwe okienka. 

1. Jesień następuje po:

2. Pierwszym dniem jesieni jest:

3. Jesienny miesiąc to:

4. Na spacer wybrali się uczniowie z:

5. Dzieci poszły do:

c. 24 wrześniaa. 22 września b. 23 września

c. leciea. zimie b. wiośnie

c. października. luty b. sierpień

c. klasy IIIca. klasy Ic b. klasy IIc

c. sadua. parku b. lasu
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6. Wiewiórka trzymała orzecha w:

7. W kopczyku z liści zimę spędzi:

8. Zorganizowano konkurs na:

9. Wśród zwycięzców znalazła się:

10. W bukiecie Helenki były liście:

c. dziuplia. pyszczku b. łapkach

c. jeża. wiewiórka b. mysz

c. kasztanowe 
ludziki

a. zwierzątka 
z żołędzi

b. jesienny 
bukiet

c. Marysiaa. Gabrysia b. Zosia

c. klonua. dębu b. brzozy
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11. Liście dębu i brzozy znajdowały się w bukiecie:

12. Gabrysia przyozdobiła bukiet:

13. Oprócz liści chłopcy zbierali:

14. Najwięcej kasztanów i żołędzi zebrał:

15. Jesień kończy się w:

c. Gabrysia. Helenki b. Ani

c. jarzębinąa. kasztanami b. szyszkami

c. sosnowe 
szyszki

a. kasztany 
i żołędzie

b. korale 
jarzębiny

c. Piotreka. Tomek b. Karol

c. październikua. grudniu b. listopadzie



Zima rozpoczyna się 22 grudnia. Ten dzień jest najkrótszy w roku, a noc najdłuż-
sza. Przyroda zapada w sen zimowy i tylko gdzieniegdzie widać na śniegu ślady wil-
ków, jeleni, saren i zajęcy. Temperatura spada poniżej zera, zamarzają stawy, rzeki, 
a nawet większe jeziora. Dzieci cieszą się, że nareszcie mogą bawić się na śniegu.

Mroźna zima to ciężki czas dla świata zwierząt, szczególnie ptaków.
Część z nich odlatuje na zimę do ciepłych krajów, ale są też takie, które u nas 

pozostają: sikorki, wróble, dzięcioły, kosy czy sroki. Niektóre, jak na przykład gile 
i jemiołuszki, przylatują do nas wczesną zimą z północy, gdzie zimy są jeszcze 
mroźniejsze niż w Polsce. Zimą ptaki obdarowują ludzi szczególnym zaufaniem 
i   gromadzą się w pobliżu ich domów. W miejscach zamieszkanych przez czło-
wieka łatwiej mogą znaleźć pożywienie. Jeżeli chce-
my pomóc ptakom przetrwać zimę, należy 
przestrzegać pewnych zasad. Dokarmianie 
rozpoczynamy tylko wtedy, kiedy pada 
śnieg i temperatura spada poniżej zera. 
Karmniki umieszczamy w miejscach 
zacisznych i niedostępnych dla takich 
drapieżników, jak na przykład koty. 
Wsypując okruszki chleba, ziar-
na słonecznika, prosa czy pszenicy, 
sprawimy ptakom dużą radość. Ka-
wałek surowej, niesolonej słonin-
ki jest przysmakiem sikorek. Nie 
dokarmiamy ptaków pokarmem 
słonym, mokrym lub nieświeżym. 
Kiedy już minie zimowy czas, ptaki 
odwdzięczą się nam za tę pomoc 
pięknym, wiosennym śpiewem.

Zima potrwa do 20 marca.

W królestwie zimyW królestwie zimy

1. Przeczytaj uważnie tekst.
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2. Po dokładnym przeczytaniu tekstu pokoloruj okienka 
     z prawidłowymi odpowiedziami.

1. Jakiej pory roku dotyczy przeczytany tekst?

2. Który dzień trwa najkrócej w roku?

3. Które zwierzęta zostawiają ślady na śniegu?

4. Skąd przylatują do nas gile i jemiołuszki?

5. Kiedy rozpoczynamy dokarmianie ptaków?

c. jesienia. wiosny b. zimy

c. 22 grudniaa. 20 grudnia b. 21 grudnia

c. jeże 
i niedźwiedzie

a. jelenie 
i sarny

b. bociany 
i jaskółki

c. ze wschodua. z południa b. z północy

a. gdy 
temperatura 

spada 
poniżej zera

b. gdy
 jest coraz 

cieplej

c. gdy 
wieje silny 

wiatr
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