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Polski 

Imię ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kto to jest? Napisz wszystko co przyjdzie ci do głowy o 

tym chłopcu. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Odpowiedz prawda czy fałsz: 

Zimą jest najczęściej bardzo ciepła i dobra pogoda na Isalndii. ____________ 

Psy szczekają.  ______________________ 

Używamy parasola kiedy pada deszcz. ____________________________ 

Jest dużo żyraf na Islandii. ___________________________ 

Dużo ptaków przylatuje wiosną na Islandię. __________________________ 

Szkoła rozpoczyna się na wiosnę. _________________________________ 

Święta Wielkanocne sa w listopadzie. _______________________________ 

Używamy widelca do jedzenia zupy. ________________________ 

 Kto to jest? 

 Jak on się nazywa? 

Ile on ma lat?  

Gdzie on mieszka? 

Jak nazywają się jego rodzice? 

Jak on wygląda?  

Jak on jest ubrany?   

W jakim on jest humorze i z jakiego powodu? 
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Podziel słowa na rodzaj męski, żeński i nijaki: 

Mama,nauczyciel,chleb,bluza,lód,autokar,pies,okno,szkoła,Langjökull,śniadanie 

M  -  On Ż - ona N - ono 
   

   

   
   

   
   

 

Dokonaj stopniowania przymiotnika we wszystkich rodzajach w liczbie 

pojedynczej:   

On jest:   duży   

Ona jest: duża   
Ono jest:  duże    

 

On jest: mały   

Ona jest   mała   
Ono jest:  małe   

 

Uporzadkuj prawidłowo słowa w zdaniu:  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

dzieci wszystkie Kata klasie w zaprosiła swoje urodziny na 

Dobry bardzo Aron piłkę ręczną  w jest 
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Przeciwieństwa 

 Biały               trudno 

 Wcześnie     smutny 

 Łatwo       czarny 

 Wesoły     późno 

 Wielu                gorący 

 Zimny      niewielu 

 

Liczba pojedyncza – Liczba mnoga 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
 koń  

książka  
 góry 

 ulice 
stół  

 

Czasowniki – mówią o tym co robimy 

Co oni robią?  

 

      

       

 

 

___________               _____________          ______________     ____________ 
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Wesoła wycieczka 

Mama Snorra czyta. To jest list od nauczycieli. Tam jest napisane, że dzieci z 

szóstej klasy jadą jutro na wycieczkę na wieś. Wszyscy mają przynieść kanapki, 

owoce i coś do picia. Jutro ma być słońce i dobra pogoda. Dzieci mogą być w 

krótkich spodenkach, ale konieczne jest mieć ze sobą dobrą bluzę jakby zaczęło 

padać.  Wszyscy mają mieć ze sobą 500 koron. W drodze powrotnej mogą kupić 

za dwieście koron lody i 300 koron trzeba zapłacić za autokar.  

Snorri nie może się doczekać. On lubi przebywać ze zwierzętami a szczególnie 

lubi psy. Jego babcia ma małego, brązowego psa, który nazywa się Snati. Snorri 

pomaga często babci kąpać Snata i zabiera go na spacery.  

Następnego dnia Snorri budzi się wcześnie. Wygląda przez okno. Jest dobra 

pogoda. Mama podwozi go do szkoły. Autokar już przyjechał. Snorri siedzi obok 

swojego najlepszego kolegi, który nazywa się Bjarki. Oni rozmawiają o filmie, 

który oglądali w ostatni weekend. On był o chłopcu w samolocie, który rozbił 

się w wysokich górach.   

Wkrótce dotarli na wieś. Gospodarstwo nazywa się Hvammur. Tam są owce z 

jagniętami, małe cielęta i konie. Snorri dosiada konia a Bjarki woli głaskać kota. 

On boi się koni.  

Nauczyciel woła dzieci i wszyscy jedzą swoje kanapki. Nauczyciel mówi im, że 

duży lodowiec powyżej gospodarstwa nazywa się Langjökull. On jest biały i 

piękny.   

W drodze do domu zatrzymują się, żeby kupić lody. Snorri i Bjarki chcą obydwaj 

lody czekoladowe.   

O godzinie trzeciej wszyscy wrócili do domu po długiej i zabawnej wycieczce.   
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Tutaj są pytania dotyczące opowiadania. Spróbuj odpowiedzieć pełnymi 

zdaniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od kogo jest list, który czyta mama? 

____________________________________________________________ 

 Co dzieci zamierzają jutro robić w szkole? 

 

____________________________________________________________ 

 

 Co Snorri wziął ze sobą na śniadanie? _____________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 O czym był film, o którym rozmawiali chłopcy? ______________ 

        __________________________________________________________ 

 

 Co robił Bjarki podczas gdy Snorri jeździł konno?  

_________________________________________________________ 

 Kiedy dzieci dostały lody i ile one kosztowały?________________ 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 
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Czego najbardziej lubisz uczyć się w szkole?   ___________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Co lubisz najbardziej robić w wolnym czasie?  ___________________________ 

_________________________________________________________________ 


