V A L S T S

I Z G L Ī T Ī B A S

S A T U R A

C E N T R S

2012



IESKAITE POĻU VALODĀ
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2012. gada 10. maijā
SKOLĒNA DARBA LAPA

1. daļa

Część I

Vārds
Uzvārds
Klase
Skola
Aizpilda
skolotājs:

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1-10
Światowy Dzień Zwierząt

4 października, w dzień imienin świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt,
przypada Światowy Dzień Zwierząt. Obchodom tego dnia towarzyszą liczne imprezy:
parady psów, pokazy tresury oraz rodzinne festyny, w czasie których prowadzone są
loterie fantowe i zbiórki pieniężne na utrzymanie schronisk dla zwierząt.
Od lat, podczas Światowego Dnia Zwierząt, pracownicy schronisk zachęcają do
przygarniania bezdomnych czworonogów. W Polsce jest blisko 140 schronisk, w których
przebywa około 70 tysięcy psów i 16 tysięcy kotów. Ze sprawozdania opublikowanego
w 2002 r. wynika, że ponad połowa zwierząt przebywających w schroniskach zostaje
przygarnięta przez ludzi dobrej woli.
Zadanie 1 (0-2)
Uzupełnij zdania:
A Patronem zwierząt jest _____________________________________________________
B Światowy Dzień Zwierząt przypada ___________________________________________

1.____

Zadanie 2 (0-1)
Tekst Światowy Dzień Zwierząt zawiera informacje na temat:
A obchodów świąt w Polsce
B życia i działalności świętego Franciszka z Asyżu
C Światowego Dnia Zwierząt
D działalności schronisk dla zwierząt
2.____

Podkreśl właściwą odpowiedź.
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Zadanie 3 (0-5)
Napisz słownie liczebniki podane w poniższych zdaniach:
A W Polsce jest blisko 140 schronisk.
W Polsce jest blisko ___________________________________ schronisk.
B W schroniskach przebywa około 70 tysięcy psów i 16 tysięcy kotów
W schroniskach przebywa około _________________________________ tysięcy psów i
________________________ tysięcy kotów.
C Ze sprawozdania opublikowanego w 2002 r. wynika, że ponad połowa zwierząt
zostaje przygarnięta przez ludzi dobrej woli.
Ze sprawozdania opublikowanego w _______________________________
___________________ r. wynika, że ponad połowa zwierząt zostaje przygarnięta przez
ludzi dobrej woli.
D 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt.
_____________________ października przypada Światowy Dzień Zwierząt.

2
Aizpilda
skolotājs:

3.____

Zadanie 4 (0-3)
Z podanego niżej tekstu wypisz przymiotniki.
„Od lat, podczas Światowego Dnia Zwierząt, pracownicy schronisk zachęcają do
przygarniania bezdomnych czworonogów. Połowa zwierząt przebywających w
schroniskach zostaje przygarnięta przez ludzi dobrej woli.”
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4.____

Zadanie 5 (0-1)
W zdaniu: Obchodom tego dnia towarzyszą liczne imprezy nie występują:
A rzeczownik i czasownik
B rzymiotnik i przysłówek
C przysłówek i przyimek
D przymiotnik i liczebnik
5._____

Zadanie 6 (0-1)
Zacytuj zdanie, zawierające informację, jakie imprezy towarzyszą obchodom
Światowego Dnia Zwierząt.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

VISC

6._____

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050

Ieskaite poļu valodā 6. klasei	                      Skolēna darba lapa	                       1. daļa	                   2012. gada 10. maijā

3

Zadanie 7 (0-3)
Od rzeczowników kot, słoń, ryba utwórz zdrobnienia
kot ________________________________________________
słoń __________________________________________
ryba _______________________________________________
Zadanie 8 (0-4)
Uzupelnij zdania poprawną formą rzeczowników pies, chłopiec w liczbie mnogiej
A. pies
1. Na spacerze widziałem dwa _________________________________________________
2. Przyglądam się siedzącym przy mnie__________________________________________
B. chłopiec
1.Lubię grzecznych ___________________________________________________________
2. Mama kupiła ____________________________________________________ nowe buty.

7._____

8.____

Zadanie 9 (0-2)
Utwórz stopień wyższy i najwyższy od przymiotnika dobry
stopień równy
stopień wyższy
stopień najwyższy
dobry
9.____

Zadanie 10 (0-3)
Podane zdania przekształć na równoważniki zdań.
Jutro jest festyn.
____________________________________________________________________________
Mamy mało czasu.
____________________________________________________________________________
Dla kogo jest schronisko?
____________________________________________________________________________

10.____

Kopā par
1. daļu:
_______
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IESKAITE POĻU VALODĀ
6. KLASEI
2012. gada 10. maijā
SKOLĒNA DARBA LAPA

2. daļa

Vārds
Uzvārds
Klase
Skola

Część II
Przeczytaj wiersz Marcina Przewoźniaka Futrzana sierotka, a następnie
wykonaj zadania od 11 do 23.
Marcin Przewoźniak
Futrzana sierotka

Aizpilda
skolotājs:

Mokre futro, w oku łezka….
Kto małego weźmie pieska?
Kto przygarnie dziś zwierzaka,
gdy na dworze zamieć taka?
Zimno, głodno, mokro, źle,
czemu nikt nie weźmie mnie?
Otulając się ogonem
marznę tutaj, pod twym domem
Mały pies, co z chłodu drży…..
Pomóż mi…….
Zadanie 11 (0-1)
Do kogo zwraca się podmiot liryczny w wierszu? Podkreśl poprawną odpowiedź.
A Do ludzi wrażliwych.
B Do ludzi obojętnych.
11.____

Zadanie 12 (0-1)
W wierszu Futrzana sierotka podkreśl dwa rymujące się wyrazy.
Zadanie 13 (0-1)
Piesek z wiersza Futrzana sierotka zachowuje się jak człowiek. Jak nazywa się
taki środek stylistyczny? Podkreśl poprawną odpowiedź.
A porównanie
B uosobienie
C epitet

12.____

13.____
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Zadanie14 (0-4)
Uzupełnij tabelkę wyrazami z ramki.
rzeczownik
przymiotnik

czasownik

2

przysłówek

14._____

Wyrazy do uzupełnienia:
futro, mokre, łezka, oko, weźmie, mały, przygarnie, marznę, głodny, zimno, mokro, źle
Zadanie 15 (0-7)
W 6 -7 zdaniach napisz, dlaczego piesek prosi o pomoc?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15.____

Zadanie 16 (0-3)
Połącz kreską związek frazeologiczny z jego wyjaśnieniem.
L.p.

Związek frazeologiczny

L.p.

Znaczenie związku frazeologicznego

A.

wilcze prawo

1.

niewyszukane żarty

B.

psie figle

2.

być sprytnym, mieć intuicję

C.

mieć psi węch

3.

przemoc,
bezprawie,
silniejszego, prawo dżungli

prawo
16.____

Zadanie 17 (0-1)
Jaką porę roku opisuje Marcin Przewoźniak w wierszu „Futrzana sierotka”?
Podkreśl poprawną odpowiedź.
A lato
B zima
C jesień
D wiosna
VISC
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Zadanie 18 (0-2)
Określ formę gramatyczną czasownika weźmie. Jak brzmi bezokolicznik tego
czasownika?
weźmie  ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

3

18._____

bezokolicznik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________
Zadanie 19 (0-1)
Zdanie: Kto małego weźmie pieska? Jest zdaniem:
A oznajmującym
B rozkazującym
C pytającym

19.____

D wykrzyknikowym
Podkreśl poprawną odpowiedź.
Zadanie 20 (0-1)
Który z podanych wyrazów jest wyrazem bliskoznacznym do wyrazu zamieć?
Podkreśl poprawną odpowiedź.
A ulewa
B śnieżyca
C wichura
Zadanie 21 (0-1)
Połącz zdania pojedyncze tak, aby utworzyć zdanie złożone podrzędnie.
Piesek marznie.

20.___

21.____

Na dworze jest zamieć.
_____________________________________________________________________

22.____

Zadanie 22 (0-1)
Jakim słowem piesek z wiersza Futrzana sierotka prosi o pomoc? Wypisz to słowo.
_____________________________________________________________________
Zadanie 23 (0-1)
Od przymiotnika mokry utwórz przysłówek

23.____
Kopā par
2. daļu:

Mokry - _____________________________________________________________________
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IESKAITE POĻU VALODĀ
6. KLASEI
2012. gada 10. maijā
SKOLĒNA DARBA LAPA

3. daļa

Vārds
Uzvārds
Klase
Skola

Część III
Tekst do słuchania.
„O okrutnym wilku z Gubbio”
(fragmenty legendy ze zbioru „ Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”)
Tłumaczenie – Leopold Staff
Kiedy święty Franciszek bawił w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny wilk, straszny
i dziki, który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, tak że wszyscy mieszkańcy w wielkim żyli
strachu, jako że często podchodził pod miasto.
Wychodząc z miasta, wszyscy brali broń z sobą, jak gdyby szli do bitwy. Mimo to, kto z nim
sam na sam się spotkał, nie mógł się obronić.
Ze strachu przed tym wilkiem doszło do tego, że nikt nie ważył się za miasto wychodzić.
Przeto święty Franciszek (…) postanowił wyjść do wilka, acz mieszkańcy zgoła nie
doradzali mu tego.
I uczyniwszy znak krzyża świętego, wyszedł za miasto z towarzyszami swymi, pokładając ufność
całą w Bogu. (…)
I oto w obliczu wielu mieszczan, którzy przyszli na ten cud patrzeć, wyszedł wilk naprzeciw
świętego Franciszka z otwartą paszczą.
Święty Franciszek, zbliżając się doń, uczynił znak krzyża świętego i przywołał go ku sobie,
i rzekł: „Pójdź tu, bracie wilku. Rozkazuję ci w imię Chrystusa nie czynić nic złego ni mnie, ni
nikomu”.
I dziw! Ledwo święty Franciszek uczynił znak krzyża, straszliwy wilk zamknął paszczę i stanął.
A kiedy święty Franciszek wydał rozkaz, podszedł łagodnie jak baranek i położył się u stóp
świętego Franciszka. Wówczas święty Franciszek rzekł:
„Bracie wilku, wyrządzasz wiele szkód w tej okolicy
i popełniłeś moc złego, niszcząc i zabijając wiele stworzeń bez pozwolenia Boga. A zabijałeś i
pożerałeś nie tylko zwierzęta, lecz śmiałeś zabijać i ludzi, stworzonych na podobieństwo Boskie.
Przeto zasłużyłeś na stryczek, jak złodziej i zbójca najgorszy, i lud cały krzyczy i szemrze przeciw
tobie, i cała okolica jest tobie wroga. Lecz zawrę, bracie wilku, pokój między tobą a nimi, byś ich
nie krzywdził więcej, a oni przebaczą ci wszelką urazę dawną i ani ludzie, ni psy nie będą cię już
prześladować”.
Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona i oczu, że zgadza się na to, co rzekł święty
Franciszek, i że będzie tego przestrzegał.
Wówczas święty Franciszek powtórzył: „Bracie wilku, skoro postanawiasz zawrzeć (…) pokój,
VISC
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przyrzekam ci, że skłonię ludzi z tej okolicy, by żywili cię, dopóki żyć będziesz, tak że nie doznasz
już głodu. Wiem bowiem, że skutkiem głodu popełniłeś zło wszelkie. Lecz wyświadczając ci tę
łaskę, pragnę, bracie wilku, byś mi obiecał, że nie będziesz nigdy szkodził nikomu z ludzi ni
zwierząt. Obiecujesz mi to?” Wilk skinieniem głowy dał znak wyraźny, ze obiecuje. (…)
Był potem wilk wspomniany dwa lata w Gubbio; chadzał poufale po domach od drzwi do drzwi,
nie czyniąc zła nikomu i nie doznając go od nikogo.
A ludzie żywili go uprzejmie.
Kiedy tak chadzał po okolicy i po domach, nigdy żaden pies za nim nie szczeknął.
W końcu, po dwóch latach, brat wilk umarł ze starości, nad czym mieszczanie ubolewali wielce,
bowiem widząc go chodzącego tak łagodnie po mieście, pamiętali lepiej o cnocie i świętości
świętego Franciszka.
Gubbio –miejscowość we Włoszech.
Aizpilda
skolotājs:

Przeczytaj zadania. Po wysłuchaniu tekstu wykonaj zadania od 24 - 30.
Zadania 24 (0-1)
Wybierz prawidłową odpowiedź i podkreśl ją.
Opisane wydarzenia rozgrywają się:
A we Włoszech
B w Polsce
C na Łotwie
D w Hiszpanii

24.____

Zadania 25 (0-1)
Wybierz poprawną odpowiedź i podkreśl ją.
Święty Franciszek zwracał się do wilka:
A przyjacielu
B bracie wilku
C dobry wilku
D mój kochany wilku

25.____

Zadanie 26 (0-1)
Wybierz poprawną odpowiedź i podkreśl ją.
Do zachowania wilka po rozmowie ze świętym Franciszkiem pasuje porównanie:
A uparty jak osioł
B chytry jak lis
C łagodny jak baranek
D pracowity jak mrówka

VISC
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Zadanie 27 (0-2)
Zadaj odpowiednie pytanie do wyrażeń:
przestraszeni mieszczanie - ______________? mieszczanie
przestraszone wilki - ____________________________? wilki

27.____

Zadanie 28 (0-3)
Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu.
Pójdź tu bracie ________________________________
____________ wilku wyrządzasz wiele ____________
Zdanie 29 (0-3)
Postaw X we właściwej rubryce.
Twierdzenie

3

28.____

Tak

Nie

1. Święty Franciszek oswoił wilka.
2. Wilk po rozmowie ze świętym Franciszkiem nadal
był straszny i dziki.
3. Wilk po rozmowie ze świętym Franciszkiem był
łagodny.
29.____

Zadanie 30 (0-4)
W czterech zdaniach odpowiedz na pytanie: Jak, pod wpływem św. Franciszka,
zmienił się wilk z Gubbio? Wykorzystaj słowa:
straszny, dziki, oswoić, łagodny jak baranek, polubić.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

30.____

Kopā par
3. daļu:
_______
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IESKAITE POĻU VALODĀ
6. KLASEI
2012. gada 10. maijā
SKOLĒNA DARBA LAPA

4. daļa

Vārds
Uzvārds
Klase
Skola

Część IV
Opisz wybrane przez siebie zwierzę. Wykorzystaj następujący plan:
• tytuł
• wstęp (skąd mam albo: skąd znam to zwierzę)
• rozwinięcie (jak wygląda, jak się zachowuje)
• zakończenie (dlaczego wybrałem to zwierzę, jaki jest mój stosunek do niego)
Twoja wypowiedź musi zawierać 150 słów. W opisie możesz zastosować czasowniki: jest,
ma, wyróżnia się, charakteryzuje się, odznacza się, cechuje (je), (go), zwraca uwagę, jest
uważane za..., zachwyca.
Możesz także użyć obrazowych porównań np. oczka jak koraliki, łapki jak poduszeczki i
inne.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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IESKAITE POĻU VALODĀ
6. KLASEI
2012. gada 10. maijā
DARBA VĒRTĒTĀJA LAPA

Zadania od 1-10 (25punktów)
Numer
zadania
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

VISC

Poprawna odpowiedź

Punktacja

-jest święty Franciszek
-przypada
4 października

0-2

C

0-1

-blisko sto czterdzieści schronisk
-około siedemdziesięciu  tysięcy
psów
-około szesnastu tysięcy kotów
0-5
-w dwa tysiące drugim roku
- czwartego października
-światowym
-bezdomnych
-dobrej

0-3

C

0-1

„Obchodom tego dnia
towarzyszą liczne imprezy:
parady psów, pokazy tresury
oraz rodzinne festyny, w czasie
których prowadzone są loterie
fantowe i zbiórki pieniężne
na utrzymanie schronisk dla
zwierząt”.
-kotek
-słonik
-rybka
A
1 – psy; 2 – psom
B
1 – chłopców; 2 - chłopcom
dobry, lepszy, najlepszy
Jutro festyn.
Mało czasu.
Dla kogo schronisko?

Zasady
przyznawania
punktów
po 1 punkcie za  
każdą poprawną
odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź
po 1 punkcie za  
każdą poprawną
odpowiedź
po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź
1 punkt za przepisanie
zdania w cudzysłowie.
Brak cudzysłowu –
brak punktu.

0-1

0-3

po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

0-4

po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

0-2
0-3

po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź
po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050

Ieskaite poļu valodā 6. klasei

Darba vērtētāja lapa

Część II
Zadania od 11-23 (25 punktów)
Numer
Poprawna odpowiedź
zadania
Do ludzi wrażliwych
11.
12.

13.
14.

15.

łezka-pieska
zwierzaka-taka
źle-mnie
ogonem-domem
drży-mi
10 wersów
uosobienie
Rzeczownik: futro, łezka, oko
Przymiotnik: mokre, mały,
głodny
Czasownik:
weźmie,
przygarnie, marznę
Przysłówek: zimno, mokro, źle
-jest brzydka pogoda
-jest mu zimno
-jest głodny
-jest mokry
-jest mu źle

A-3
B-1
C-2

16.
17.
18.

19.
VISC

B
weźmie-3os.l.p.,czas
teraźniejszy
wziąć

-pytającym

Punktacja
0-1

2012. gada 10. maijā
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Zasady przyznawania
punktów
1 punkt za poprawną
odpowiedź

0-1
0-1

0-4
0-7

0-3
0-1
0-2

0-1

1 punkt za poprawną
odpowiedź
po 1 punkcie za każdą
poprawnie uzupełnioną
rubrykę w tabeli

0-2
Użycie
wszystkich
argumentów pieska-2p.
Użycie tylko jednego
argumentu pieska-1p.
0-2(błędy różnej
kategorii)
0-3 bł.=2p.
4-5bł.=1p.
6 bł.=0p.
0-2
(poprawność
ortograficzna)
0-3bł.=2p.
4-6 bł.=1p.
7 bł.= 0 p.
0-1
(poprawność interpunkcyjna)
-dopuszczalne trzy
błędy
po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź
1 punkt za poprawne
określenie
formy
czasownika;
1 punkt za podanie
bezokolicznika
1 punkt za poprawną
odpowiedź
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22.
23.
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śnieżyca

0-1

1 punkt za poprawną
odpowiedź

Piesek marznie, bo na dworze
jest zamieć
-pomóż mi

0-1

1 punkt za poprawną
odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź

-mokro

0-1

0-1

3

1 punkt za poprawną
odpowiedź

Część III
Zadania od 24-30 (15 punktów)
Numer zadania

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Poprawna
odpowiedź
we Włoszech

bracie wilku
C

Punktacja

Zasady
przyznawania
punktów

0-1

1 punkt za poprawną
odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź
1 punkt za poprawną
odpowiedź
po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

0-1
0-1

-jacy mieszczanie
-jakie wilki

0-2

-bracie wilku
-bracie wilku
-wiele szkód

0-3

po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

- TAK
- NIE
-TAK

0-3

po 1 punkcie za każdą
poprawną odpowiedź

Np. Przed rozmową ze
świętym Franciszkiem
wilk był straszny i
dziki.
Święty
Franciszek
oswoił wilka.
Wilk stał się łagodny
jak baranek.
Mieszkańcy Gubbio

0-4

1 punkt za każde
poprawnie zbudowane
zdanie

polubili wilka.
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Część IV
Kryteria oceny opisu zwierzęcia
Numer
zadania
1.
2.

3.

Poprawna odpowiedź

Punktacja

Zgodność pracy z tematem

0-1

Charakterystyczne elementy opisu
0-6
według podanego w temacie planu
4p.-brak 1elementu
2p.-brak
2 elementów
0p.-brak
3 elementów i więcej
Trójdzielność wypowiedzi
0-1

4.

Poprawność językowa
błędów
językowych
kategorii)

(dotyczy
różnych 0-5=5p.
6-7=4p.
8bł.=3p.
9bł.=2p.
10bł.=1p.
powyżej
10 bł.= 0p.

5.

Poprawność ortograficzna

6.

Poprawność interpunkcyjna

7.

Opis
wyglądu
zewnętrznego
wybranego zwierzęcia (użycie co
najmniej 1 podanego w temacie
czasownika i 1   porównania
obrazowego)

0-5

0-2

0-3bł.=2p.
4-5bł.=1p.
6 i więcej błędów =0p.
0-1
dopuszczalne
3 błędy
0-4
2p.-użycie
2 czasowników
1p.-użycie jednego czasownika
2p.-użycie dwóch obrazowych
porównań
1p.- użycie jednego obrazowego
porównania

Jeżeli praca liczy mniej niż 100 słów, nie przyznajemy punktów za poprawność językową, ortograficzną i
interpunkcyjną, jedynie za pozostałe kryteria.
Część I - 25 punktów
Część II – 25 punktów
Część III – 15 punktów
Część IV – 20 punktów
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