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Klasa  VI - 06.04.20r 

 

Temat: Ćwiczymy  czytanie  ze  zrozumieniem. 

 

1. Przeczytaj. 

Dziś  poćwiczymy  czytanie  ze  zrozumieniem. Nie  jest  ono  na  ocenę, ale  po  to  

żebyście  mogli  skontrolować  Wasze  umiejętności. Proszę  nie  przesyłać  mi  

odpowiedzi! 

 

Sposób  rozwiązywania: do zeszytu  zapiszcie  numer  pytania  i  literę, którą  

zaznaczyliście  np. 1 a 

 

Pracujcie  samodzielnie. W  środę  w  materiałach  do  lekcji  wyślę  odpowiedzi, żebyście  

mogli  sprawdzić  jak  Wam  poszło. 

 

2. Poćwicz. 

 

Trąbki świątecznej poczty 

 

Już dzisiaj który to raz 

pędzi poczta przez las! 

Cóż, nie dziwota, przed każdą Gwiazdką 

pękają banie z manią pisarską: 

Jacek, co pióra nie bierze w ręce, 

nagle napisał listów dziewięćset. 

Pisze Alojzy, Funia i Mania. 

Rośnie gwiazdkowa życzeniomania. 

Wczoraj w Krakowie na placu Kingi 

listy wypchnęły denko od skrzynki, 

bo tyle listów, któż by to zniósł -- 

O! znów pocztowy wóz: 

jeszcze ten mostek, jeszcze ta rzeczka 

i wjedzie poczta w mury miasteczka, 

śnieg przed pocztą biegnie jak zając, 

trąbki pocztowe gromko grają: 

Listy, paczki, stamtąd i stąd! 

Wszystkim Wesołych Świąt! 

 

A tu w urzędzie cztery okienka, 



2 
 

w każdym okienku piękna panienka. 

Ja, proszę pani, chciałbym do żony 

wysłać ekspresem list polecony: 

("...również, Marysiu, w pobieżnym skrócie 

donoszę, ze nam kanarek uciekł, 

a złote rybki zdechły w ogóle, 

zamęt szalony. Całuję czule...") 

A tu telegram do pana Anzelma, 

żeby pieniądze wysupłał, szelma, 

a tu paczuszka, w niej korniszony, 

dziadziuś na pewno będzie wzruszony, 

bo, proszę pani, dobrze, gdy w święta 

wnuczuś o dziadku swoim pamięta, 

chyba korniszon mu nie zaszkodzi, 

telegram -- Szczecin, paczka do Lodzi, 

pani wygląda jak anioł blond, 

DO WIDZENIA! WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

W nocy, w południe, w wieczór i z rana 

poczta haruje niezmordowana, 

praca dzienna i warta nocna, 

poczta panowie! poczta! poczta! 

Słupy przy szosie, druty przy świerkach, 

jedzie samochód, pędzi telegram, 

na bok, zające! z drogi, wrony! 

Feluś, gazu! List polecony! 

I dla cywilów, i dla armii, 

i do Wrocławia, i do Warmii, 

do Szczebrzeszyna, do Szczecina 

leci i świeci dobra nowina; 

pobłyskują jak kwiaty z łąki 

z czapek pocztowców złote trąbki. 

Poczta! Poczta! Morze i ląd! 

WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

Tymczasem w jednych domach stroją pianina, 

w innych ciotki placki stawiają równym szeregiem, 

a na dworze hu! hu! diabelska mieszanina, 
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24 miliardy płatków śniegowych 

(słownie: wiatr zmieszany ze śniegiem). 

Przez wiatr i snieg listonosz brnie, 

z listem, z depeszą, z inwalidzką rentą. 

I tak całe życie. Przez całe dnie. 

Jak wiewiórka. Z piętra na piętro. 

Właściwie tylko zmienia się tło: 

po wsiach koguty, w miastach neony. 

I znowu paczka, dopłata: sto -- 

i znowu ekspres polecony. 

Bo pocztą możesz wysłać co chcesz: 

Serce, buty i wiersz: 

 

Już kocham cię tyle lat 

na przemian w smutku i w śpiewie. 

Może to już jest osiem lat, 

a może dziewięć, nie wiem. 

Splątało się. Zmierzchło. Gdzie ty, a gdzie ja, 

już nie wiem i myślę wpół drogi, 

że tyś jest ten upór i walka co dnia, 

a ja -- to twe rzęsy i loki. 

 

Gdy mi kiedyś serduszko pęknie, 

wspomnijcie mnie czasem pięknie, 

że był taki facet księżycowy. 

 

MOJE PIÓRO WRZUĆCIE DO WISŁY, 

MOJE CIAŁO NA CZTERY WIATRY, 

A MOJE SERCE DO SKRZYNKI POCZTOWEJ. 

 

1. Postać  mówiąca  chciałaby, żeby  jej  pióro 

A. oddać  księżycowemu  facetowi B. rozrzucić  na  cztery  wiatry 

C. wrzucić do  skrzynki  pocztowej D. utopić  w  nurtach  Wisły. 

 

2. Pocztowcy  pracują 

A. całymi  dniami  i  nocami. B. całymi  wieczorami  i  w  nocy. 

C. tylko  wieczorami  D. tylko  w  nocy  i  z  rana. 
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3. Wędrówka  listonosza  z  przesyłkami  została  porównana  do  przemieszczania  się: 

A. zająca B. koguta C. wiewiórki D. kanarka. 

 

4. W  paczce  wysłanej  do  dziadka  znajdowały  się: 

A. buraczki  B. ogórki C. kabanosy  D. słodycze 

 

5. Ile  okienek  było  w  urzędzie  pocztowym? 

A. trzy B. jedno C. pięć D. cztery 

 

6. Paczka  miała  być  wysłana  do: 

A. Szczecina B. Warmii   C. Łodzi   D. Wrocławia 

 

7. W  utworze  pojawiają  się  następujące imiona: 

A. Feluś, Marysia, Kinga   B. Anzelm, Mania, Jarek 

C. Alojzy, Funia, Krysia   D. Jacek, Mania, Angelika 

 

8. Jacek  pisze: 

A. często  bardzo  wiele  listów  B. mnóstwo  listów  tylko  przed  Gwiazdką 

C. wiele  listów  tylko  w  wakacje D. dużo  listów  w  soboty  i  w  niedziele 

 

9. Listy  wypchnęły  denko  od  skrzynki  na  placu  św. Kingi  w: 

A. Krakowie B. Karpaczu  C. Katowicach D. Kaliszu 

 

10. Listy  wypchnęły  denko  od  skrzynki, ponieważ: 

A. było  uszkodzone B. ktoś  go  nie  domknął 

C. ktoś  je  źle  wrzucił D. było  ich  bardzo  dużo 

 

 

 

 


