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CZYTANIE
Przeczytaj fragment książki, który został podzielony na 4 części, i wykonaj zadania.
L. Matiukaitė i I. Kilienė „Jeigu mėnulis būtų nulis“ (Vilnius, Šviesa, 2016).

Zaraz za znakiem „Miasteczko Matematyczne“ stoi pierwszy domek
z błękitnymi drzwiami i dużym oknem, przez które widać rzeczkę,
płynącą po drugiej stronie ulicy.
W tym domku mieszka Pan Jedynka – wysoki, szczupły i bardzo
mądry. Ma on takie długie wąsy, że gdy się krząta w kuchni, wąsy
wystają mu nawet przez komin. Pan Jedynka to pierwsza liczba, która się
przeprowadziła do Miasteczka Matematycznego. Właśnie dlatego cieszy
się on wielkim szacunkiem innych liczb.

1

●

Jak się nazywa miasteczko, w którym mieszka Pan Jedynka?

a Miasteczko Matematyczne.
b Miasteczko nad Rzeką.
c Miasteczko Pana Jedynki.
d Miasteczko Liczb.
2

Jak wygląda domek, w którym mieszka Pan Jedynka? Pokoloruj wszystkie poprawne odpowiedzi.
Jest wysoki.
Ma komin.

Ma błękitne drzwi.
Ma długie wąsy.

●

Ma duże okno.
Jest chudy.
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Dlaczego inne liczby bardzo szanują Pana Jedynkę?

●

a Ponieważ lubi on krzątać się w kuchni.
b Ponieważ ma bardzo długie wąsy.
c Ponieważ on pierwszy zamieszkał w miasteczku.
d Ponieważ przez okno jego domu widać rzeczkę.
4

Skąd wiadomo, że Pan Jedynka ma bardzo długie wąsy?

a Wąsy sięgają znaku „Miasteczko Matematyczne“.
b Wąsy wystają przez komin.
c Wąsy sięgają rzeczki po drugiej stronie ulicy.
d Wąsy wystają przez okno.

Pan Jedynka lubi przebywać sam.
Dlatego ma tylko pojedyncze rzeczy:
jeden talerz, jeden widelec, jeden
kubeczek i tak dalej. Teraz właśnie
Pan Jedynka zaparzył sobie herbatę,
usiadł wygodnie, otworzył gazetę
i zaczął czytać. Aż tu nagle odezwał
się dzwonek u jego drzwi:
Dzyń-dzyń!!!
Pan Jedynka podniósł głowę. Co
to takiego? Któż to wdziera się do jego
domu? A do tego jeszcze tak targa za
dzwonek u drzwi, że ten dzwoni jak
szalony.
– Idę, idę! – zawołał Pan Jedynka,
lecz nie zdążył nawet dotknąć klamki,
a drzwi same się uchyliły i pojawił
się w nich okropnie wystraszony jeż
Puputek.
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●

Dlaczego Pan Jedynka ma tylko pojedyncze rzeczy?

a Ponieważ nie lubi mieć dużo rzeczy.
b Ponieważ ma mały domek.
c Ponieważ lubi przebywać sam.
d Ponieważ nie przychodzą do niego goście.
6

●

Co robił Pan Jedynka, gdy przyszedł do niego jeż?

a Czytał gazetę.
b Zaparzał herbatę.
c Sprzątał kuchnię.
d Czekał na jeża.
7

●

W tekście mówi się, że dzwonek dzwoni jak szalony. Co znaczy wyróżnione
połączenie wyrazowe?

a Dzwoni delikatnie.
b Dzwoni cicho.
c Dzwoni spokojnie.
d Dzwoni natarczywie.
8

●

Co odczuł Pan Jedynka, gdy usłyszał dźwięk dzwonka u drzwi?

a Wystraszył się.
b Zasmucił się.
c Ucieszył się.
d Zdziwił się.
9

●

W tekście jest napisane: drzwi same się uchyliły. Wpisz wyraz, którym można
zastąpić słowo uchyliły się.
Drzwi same się__________________________.
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– Witaj, jeżu! – uroczyście przemówił Pan Jedynka, jednak Puputek wcale
go nie słuchał.
– Nie uwierzysz, Panie Jedynko, pu-pu! – zawołał od progu i od razu
zaczął opowiadać. – Tej nocy nawiedził mnie zły sen. Zaledwie zdążyłem
wieczorem zamknąć oczy – puk-puk! – ktoś zapukał mi w powieki.
Otworzyłem jedno oko, patrzę, a tu zły sen, pu-pu,
stoi. Tak się wystraszyłem, że znowu zamknąłem
oczy. Myślę sobie – może odejdzie.
– I odszedł? – zapytał z niepokojem Pan Jedynka.
– Gdzieżby, pu-pu! Stoi jak wryty i dalej się
śni. Śni mi się duży pająk. Snuje mi wokół kolców
pajęczynę, a ja w żaden sposób nie mogę się obronić.
Panie Jedynko, co mam robić? Boję się, żeby następnej
nocy zły sen nie przyszedł znowu.
10

Dlaczego jeż nazywa się Puputek?

●

a Ponieważ boi się pająków.
b Ponieważ podczas rozmowy mówi „pu-pu“.
c Ponieważ śnią mu się złe sny.
d Ponieważ głośno krzyczy.
11

Zaznacz haczykiem ( ) wszystkie zdania, które trafnie opisują sen jeża.

●

Puputkowi śnił się duży pająk.
Jeż zaprzyjaźnił się z pająkiem.
Pająk snuł pajęczynę wokół kolców jeża.
Jeż nie mógł się obronić przed pająkiem.
Puputek pokonał pająka.
12

Co zrobił jeż, gdy wystraszył się złego snu?

a Otworzył oczy.
b Zasnął twardym snem.
c Zamknął oczy.
d Odpędził sen.
6
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Pan Jedynka się zamyślił. Rzeczywiście jest
problem z tymi złymi snami. Nagle jego twarz
się rozjaśniła.
– Wiem! Już wiem! – zawołał. – Trzeba
zważyć twój sen.
– Zważyć? – zatrzepotał rzęsami jeż.
– Tak, zważyć – kiwnął głową Pan Jedynka
i wyjaśnił. – Jeżeli twój sen jest lżejszy od ciebie,
nie masz czego się bać. Lekkie sny łatwo jest
odpędzić, rozumiesz? Chodźmy do Pana Dwójki,
on ma wagę. Zważymy twój sen.

13

●

Kiedy, zdaniem Pana Jedynki, nie należy się bać złego snu?

a Gdy sen okaże się lżejszy od śpiącego.
b Gdy mocno zamknie się oczy i zaśnie.
c Gdy przed snem wypije się kubeczek herbaty.
d Gdy opowie się zły sen przyjacielowi.
14

●

W tekstu mówi się, że Pan Jedynka jest mądry. Wyjaśnij na podstawie tekstu,
dlaczego on jest mądry.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15

●

Który tytuł najbardziej pasuje do całej baśni?

a Przygody pająka
b Sen jeża
c Waga Pana Dwójki
d Wąsy Pana Jedynki
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WYRAŹ SWOJE ZDANIE O WYKONANYCH
ZADANIACH
Podkreśl to, co pasuje.
Czy zadania Ci się spodobały?

Tak

Nie

Czy wystarczyło Ci czasu?

Tak

Nie

Czy łatwo było wszystko wykonać?

Tak
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Nie

