Zestaw 6
Nr zadania Odpowiedź

Objaśnienie

1.

B1

Jest to fragment tekstu informacyjnego zawierającego prawdziwe wiadomości na temat wynalazków, dzięki którym ludzie chcieli zrealizować marzenie o lataniu.

2.

C

Odpowiedź znajduje się w następującym fragmencie: Jedną z takich
prób podjął w 1507 roku Szkot John Damian (drugi akapit).

3.

B

W drugim akapicie tekstu jest mowa o nieudanych próbach latania na
przykładzie Johna Damiana, który wykonał skrzydła z kurzych piór.

4.

B

Odpowiedź znajduje się w następującym fragmencie: Gorące powietrze jest lżejsze niż zimne, co oznacza, że przemieszcza się ku górze.
Wiedzieli już o tym starożytni Chińczycy. Wiedzę tę wykorzystywali,
konstruując unoszące się w powietrzu latarnie (czwarty akapit).

5.

D

Wynalazcy byli pomysłowi, gdyż przy budowie balonu wykorzystali
wiedzę o unoszeniu się ciepłego powietrza do góry. Byli też zaradni,
gdyż użyli dostępnych im materiałów – papieru i tkaniny.

6.

PF

Pierwszy pasażerski lot balonem odbył się w 1783 roku, czyli
w XVIII wiek u. W tekście znajduje się jedynie wzmianka o chińskim
wynalazku. W głównej mierze jest on poświęcony wynalazkom przedstawicieli innych narodów.

7.

A1

W podanym zdaniu podkreślone wyrażenie zawiera przyimek ku. Gorące powietrze unosi się do góry. Funkcją przyimka jest tu zatem określenie kierunku ruchu.

8.

C

Znaczenie słów przede wszystkim sprawdzamy w słowniku języka
polskiego.

9.

C

Możemy założyć, że w wierszu osobą mówiącą jest chłopiec puszczający latawiec (gdybym miał w ręku trochę dłuższy sznurek).

10.

PF

Latawiec leci wysoko (Wyżej, jeszcze wyżej! Już jest nad topolą. To już
nie latawiec, a prawie samolot). Cytowany fragment mówi o wysokości
lotu, a nie o kształcie samolotu.

11.1.

A

11.2.

B

Latawiec przypomina żywą istotę – patrzy w oczy gwiazdom i o mały
włos nie zahacza ogonem o księżyc. Jest to przenośnia.

Język polski. Zestawy zadań. Przygotowanie do sprawdzianu w szóstej klasie
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych z objaśnieniami
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

