
Czytanie ze zrozumieniem – kl.3 

……………………………………. 

Przeczytaj uważnie tekst. 

„Wśród gromady dzieci eskimoskich, bawiących się (...) na brzegu 

morza, rej wodził Anaruk. Słuchali go nie tylko rówieśnicy, ale i starsi 

chłopcy. Nawet psy poddawały się jego rozkazom. 

Anaruk miał dwanaście lat – był jednak tak silny, zręczny i odważny, że 

ojciec jego, Tugto, często zabierał syna ze sobą na polowanie. Anaruk był z 

tego niezmiernie dumny. Zaprzyjaźniłem się z nim bardzo prędko. 

Pozwoliłem mu obejrzeć moją broń i podarowałem nóż stalowy, który 

wzbudził w nim zachwyt. Następnego dnia Anaruk przyprowadził ze sobą 

swego brata, 

pięcioletniego Nukuna, żeby i on obejrzał te cuda. (...) 

(...) Grenlandia liczy ponad dwa miliony kilometrów kwadratowych, a 

więc jest prawie siedem razy większa od całej Polski. Gdyby północny skraj 

wyspy umieścić w Szczecinie, południowy kraniec sięgnąłby daleko w głąb 

pustyni Sahary w Afryce. Prawie cała Grenlandia skuta jest lodem. W samym 

środku wyspy grubość lodowej pokrywy dochodzi do trzech kilometrów i 

naturalnie nigdy nie taje. (...) 

(...) W lecie Eskimosi polują także na dzikie reny. (...) Są one bar- 

dzo podobne do naszych jeleni, znacznie jednak większe, o grubszych 

nogach i dużej głowie. Rogi mają mocniejsze, lecz mniej rozgałęzio- 

ne. Sierść jasnokawową lub czasami brązową.  

Na zimę sierść rena staje się prawie biała i niezwykle puszysta. 

Samce zmieniają co roku rogi. Na początku zimy tracą stare, a już 

w marcu zaczynają wyrastać im na głowach nowe. Reny żywią się trawą, 

porostami i pędami karłowatej wierzby. W zimie umieją wygrzebać pokarm 

mocnymi kopytami, nawet spod metrowej warstwy śniegu. Z braku 

pożywienia mogą długo głodować, jeśli mają dostateczny zapas tłuszczu.(...)” 



Czesław Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Nasza Księgarnia, Warszawa 2004,  

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 

 
1. Jak miał na imię pięcioletni chłopiec? 

A. Anaruk 

B. Nakan 

C. Nukun 

 

2. Chłopiec, który cieszył się największym poważaniem, to:  

A. Anaruk 

B. Nakan 

C. Nukun 

 

3. Co wzbudziło zachwyt Anaruka? 

A. staroświecki nóż 

B. stołowy nóż 

C. stalowy nóż 

 

4. Ile razy Polska jest mniejsza od Grenlandii? 

A. siedemnaście razy 

B. siedem razy 

C. osiem razy 

 

5. W porównaniu z polskimi jeleniami, reny: 

A. mają słabsze rogi 

B. mają cieńsze nogi 

C. są znacznie większe 

 

6. Jaka jest sierść rena w okresie zimy? 

A. prawie biała 

B. czasami brązowa 

C. mało puszysta 



7. Kiedy taje (topnieje) śnieg w samym środku wyspy? 

A. w marcu 

B. latem 

C. nigdy 

Napisz odpowiedź na pytania. 
 

8. Jakie informacje na temat pokrywy lodowej Grenlandii zawiera tekst? 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

9. Gdzie wydano książkę pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. 

………………………………………………………………………………… 

10. Z kim zaprzyjaźnił się Anaruk? 

……………………………………………………………………………….. 

Podkreśl nieprawidłową odpowiedź. 

 

11. Reny odżywiają się: 

A. trawą i pędami karłowatej wierzby 

B. trawą  i porostami  

C. porostami i pędami kolorowej wierzby 

12. Anaruk przyprowadził brata, aby on 

A.  obejrzał broń 

B.  obejrzał igloo 

C.  obejrzał cuda polarnika 

Połącz pasujące części zdań. 

13. 

 

 

ponieważ mają zapas tłuszczu. 

Reny mogą głodować, 

ponieważ mają rozgałęzione rogi. 



14. 

 

 

 

 

15.  Ułóż i zapisz zdanie z rozsypani wyrazowej. 

 

 

warunkach 

 

i 

 

Eskimosi 

 

zdobywają 

 

z ogromnym 

 

żyją 

 

 

 

pożywienie. 

 

 

wysiłkiem 

 

w trudnych 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

16.  Jeśli zdanie jest prawdziwe napisz P. 

Jeśli zdanie jest nieprawdziwe napisz F. 

 

Sahara to pustynia w Afryce.  

Samice zmieniają co roku rogi.  

Rówieśnik Anaruka  ma od niego mniej lat.  

Anaruk był dumny z tego, że ojciec zabierał go na polowanie.  

 

 

 

Ojciec zabierał Anaruka na polowanie, 

i  był silny, zręczny i odważny. bo był silny, zręczny i odważny. 


