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NIVEAU : FIN DE 5e

Przeczytaj poniższy tekst:
Buck pozwolił założyć sobie linkę ze spokojem i godnością. Niewątpliwie był to niepożądany zabieg, ale
przyzwyczaił się wierzyć znanym sobie ludziom i uznawać, że są mądrzejsi od niego. Gdy jednak końce
linki znalazły się w rękach nieznajomego, warknął groźnie.
Okazał tylko niezadowolenie, uważając w swej dumie, że okazać je znaczy tyle, co rozkazać. Lecz ku
zdumieniu Bucka sznur zacisnął mu się na szyi, pozbawiając go tchu. W nagłym porywie wściekłości
skoczył na człowieka, ale ten, nie czekając, chwycił go za gardło i zręcznym ruchem powalił na grzbiet.
Sznur zaciskał się bezlitośnie, podczas gdy Buck walczył jak szalony, z wywalonym językiem, ciężko
dysząc. Nigdy jeszcze w życiu nie potraktowano go tak niegodziwie i nigdy jeszcze nie był tak wściekły.
Lecz opadł z sił, oczy zaszły mu mgłą i nie był świadom.

Jack London, Zew krwi, 1903.
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1
Które stwierdzenia wskazują, że Buck jest psem?
(Zaznacz właściwą odpowiedź)
• „Buck pozwolił założyć sobie linkę ze spokojem i godnością”.
• „Warknął groźnie”.
• „Nigdy jeszcze nie był tak wściekły”.
• „z wywalonym językiem” 		
• „Uważając w swej dumie, że okazać je znaczy tyle, co rozkazać”.
• „Oczy zaszły mu mgłą”.
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Jakie słowa najlepiej charakteryzują człowieka w tekście?
(Zaznacz właściwą odpowiedź)
• Kochający

• Delikatny

• Okrutny

• Silny

• Podległy

• Cierpliwy

• Sprawny
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3
Prawda czy fałsz? (Zaznacz dobrą odpowiedź)
Buck jest przyzwyczajony do złego traktowania

• Prawda

• Fałsz

Buck nie rozumie, co się dzieje

• Prawda

• Fałsz

Dotychczas Buck uważał, że przewyższa innych

• Prawda

• Fałsz
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Do jakiej kategorii odnoszą się poniższe słowa? (Połącz linią pasujące słowa)
Cierpienie •

• Uczucie

Warczenie •

• Reakcja

Gniew •

• Wrażenie
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5
Ponumeruj zdarzenia w odpowiedniej kolejności od 1 do 4.
......... Buck czuje się zagrożony
......... Buck traci przytomność
......... Buck się poddaje
......... Buck stawia opór
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Do czego służy linka w tym tekście?
(Zaznacz właściwą odpowiedź lub właściwe odpowiedzi)
• do uderzenia Bucka
• do wyprowadzenia Bucka na spacer
• do unieruchomienia Bucka
• do uduszenia Bucka

Rappel des codes de correction :
MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise
MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis
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