
Ćwiczenia rozwijające umiejętność 
czytania lub/i słuchania ze zrozumieniem

Przeczytaj samodzielnie lub posłuchaj opisu osób,
które przeczyta Ci osoba dorosła.  Do każdego zadania
są obrazki. Zaznacz zdjęcia tych osób, które zostały
opisane w tekście. Następnie sprawdź, ile informacji
zapamiętałeś/-aś rozwiązując quiz.





Kto wsiadł do autobusu?

To był wyjątkowo stresujący dzień dla Kasi. O godzinie
9:00 rano miała odbyć się jej pierwsza rozmowa
kwalifikacyjna o pracę. To była jej wymarzona praca    
 w telewizji. Specjalnie na tę okazję kupiła nową
beżową marynarkę z czarnym kołnierzem. Kasia wstała
wcześnie rano, żeby nie zaspać. Wyprostowała swoje
krótkie, jasne włosy, zrobiła delikatny makijaż i zjadła
śniadanie. Zanim wyszła z domu na przystanek
autobusowy, włożyła do swojej torebki porcelanowego
słonika na szczęście. 

Max to chłopak, który od dziecka przejawiał talent
artystyczny - śpiewał, grał na gitarze, tańczył. To
prawdziwy indywidualista, którego łatwo rozpoznać na
ulicy, ponieważ wyróżnia się artystycznym stylem
ubierania. Kolorowe futro, okulary przeciwsłoneczne
oraz nietuzinkowa fryzura - prawdziwa gwiazda musi
błyszczeć! Nocny autobus zawiezie Maxa na przyjęcie
urodzinowe kuzynki.



Sofia to marzycielka o długich, kręconych, czarnych
lokach. Uwielbia zakupy, jak każda kobieta! Nienaganny
makijaż, odpowiednio dobrane kolczyki, buty i torebka
do stroju - prawdziwa kobieta. Jej ulubione kolory to
złoty i pomarańczowy, które rozjaśniają jej delikatną
cerę. Sofia długo czekała na dzisiejszy dzień, ponieważ         
w galerii handlowej zaczynają się przeceny ubrań z
wiosennej kolekcji. Sofia wsiadła do autobusu              
 o godzinie 09:15, żeby zdążyć przed otwarciem
sklepu. 

Pytania kontrolne
1.Która z osób pojechała autobusem na rozmowę o
pracę?
a) Max
b) Sofia
c) Kasia

2.  Co włożyła Kasia do torebki?
a) chusteczki higieniczne
b) słonika z porcelany
c) bilet autobusowy



3. Jakie są ulubione kolory Sofii?
a) złoty i czerwony
b) zielony i pomarańczowy
c) złoty i pomarańczowy

4. W co lubi ubierać się Max?
a) kolorowe futro i okulary przeciwsłoneczne
b) koszulka polo i dżinsy
c) elegancji garnitur

5. Co kupiła Kasia na rozmowę kwalifikacyjną o pracę?
a) sukienkę
b) słonika z porcelany
c) marynarkę

6. O której godzinie Sofia miała autobus?
a) 09:05
b) 09:10
c) 09:15

7. Gdzie miała pojechać Sofia?
a) na przyjęcie urodzinowe
b) na rozmowę o pracę
c) na zakupy do galerii 


