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Zwróć uwagę na informacje pojawiające się na gó-
rze każdej strony:
 To przeczytaj koniecznie 
 Przeczytaj, jeśli chcesz wiedzieć więcej
 Dla chętnych i dociekliwych
 Przykładowe wypracowania 
 Cytaty
 Sprawdź się.

W streszczeniu opis najważniejszych fragmentów 
książki jest zapisany większą czcionką, natomiast 
mniej istotnych – mniejszą. W dalszej części opra-
cowania mniejszą czcionką wyróżniono wiadomo-
ści nieobowiązkowe, trudniejsze, dla zainteresowa-
nych.  
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To przeczytaj koniecznie
Pierwszy uśmiech
Kasia siedzi w klasie. Zaczyna 
się lekcja. Wszyscy są zdziwie-
ni, że nie ma Antolki. Są prze-
konani, że ich koleżanka zachorowała. Pani pisze 
na tablicy zadanie. Jest już kilkanaście minut po 
dzwonku, gdy nagle drzwi do klasy otwierają się 
i wchodzi Antolka. 
Widać zmartwienie na jej twarzy z powodu spóźnienia. Dzie-
ci są zaskoczone. Szepczą, że pani na pewno postawi Antolce 
kreskę w dzienniku za spóźnienie. Kasia ma wielką ochotę od-
wrócić się do Ewki i Magdzi i powiedzieć im: „Macie swoją 
Antolkę!” (s. 157).

Pani pyta dziewczynkę, dlaczego się spóźniła. 
Antolka wyjaśnia, że jej mama wyjechała i ona 
musiała odprowadzić braciszka do przedszko-
la. Pani uważa spóźnienie za usprawiedliwione 
i chwali Antolkę za opiekę nad bratem. 
Antolka bardzo się cieszy, a klasa natychmiast zaczyna szep-
tać, jaka to z Antolki dobra, opiekuńcza siostra. Niektóre dziew-
czynki wzdychają ciężko, żałując, że nie mają młodszego ro-
dzeństwa, którym mogłyby się opiekować. 

Kasia myśli o Agnieszce i uśmiecha się sama do 
siebie. 

Na przerwie dziewczynki po raz pierwszy opo-
wiadają o swoim młodszym rodzeństwie. Kasia 
także wspomina o Agnieszce. Wszyscy są zdzi-
wieni, że Kasia ma siostrę. Po skończonej opowie-

SPÓŹNIENIE 
ANTOLKI
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To przeczytaj koniecznie
ści Kasia chwyta Antolkę za rękę i razem wybie-
gają na podwórko. Na następnej przerwie Kasia 
daje Antolce swoją zakładkę do książki. 
Antolka chce objąć koleżankę za szyję, ale w ostatniej chwili 
powstrzymuje się. Nie jest pewna, czy byłoby to dla Kasi przy-
jemne. Kasia zauważa to i zawstydza się. Przez chwilę obydwie 
stoją sztywno i patrzą na siebie tylko. 
Antolka proponuje, że pożyczy Kasi książkę. Kasia 
jest uradowana z tej propozycji. Okazuje się jed-
nak, że ona już czytała te wszystkie bajki. Śmieją 
się razem z Antolką i Kasia proponuje, że to ona 
pożyczy książkę koleżance. 

Po lekcjach Ewka, Mag-
dzia, Antolka i Kasia razem 
wychodzą ze szkoły. Kasia 
dziwi się, że Antolka idzie 

w tę samą stronę co ona. Pyta koleżankę, dla-
czego nigdy nie wracały razem. Antolka czerwie-
ni się i mówi: Ja myślałam, że ty mnie nie lubisz 
(s. 160). Teraz czerwieni się Kasia. 
Nic jednak nie odpowiada, bo trudno jest mówić o takich rze-
czach. Wie, że Antolka ma rację. W końcu Kasia wesoło propo-
nuje, że pokaże Antolce okno jednego z domów, w którym za-
wsze siedzi mały biały piesek. Ewka proponuje jednak, by naj-
pierw poszły zobaczyć papużki na wystawie sklepowej. Wszyst-
kie dziewczynki z radością zgadzają się na tę propozycję. 
Tak dobrze jest im razem, że Kasia wraca do 
domu godzinę później niż zwykle i mama jest już 
trochę zaniepokojona. Córka opowiada jej o miłym 
dniu z koleżankami, a potem biegnie powiedzieć 
o wszystkim Agnieszce.

POWRÓT 
Z KOLEŻANKĄ
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Przykładowe wypracowania
Wypracowania

Przemiana Kasi
Kasia, główna bohaterka książki Miry Jaworcza-
kowej, jest uczennicą drugiej klasy szkoły podsta-
wowej. Ma okrągłą, rumianą buzię, szarobure oczy 
i trochę zadarty nos. Jej włosy są proste, najczęś-
ciej gładko uczesane. 

Kasię poznajemy jako dziewczynkę dość egoi-
styczną, uważającą się za kogoś najważniejszego 
i lepszego od innych. Kiedy zostaje pod opieką 
brata, żąda, żeby Jurek cały czas się nią zajmował, 
a kiedy do jej domu przychodzą goście, dziadzio 
Hilary i ciocia Klocia, Kasia wymaga, aby cała ich 
uwaga była poświęcona tylko jej.

Wśród koleżanek uważa się za najmądrzejszą i peł-
ni rolę przywódcy. Tylko Antolka ma odwagę pro-
testować przeciwko ustaleniom Kasi, czym wpra-
wia ją w osłupienie i powoduje jej wściekłość. 

Życie Kasi zmienia się bardzo po narodzinach jej 
siostrzyczki Agnieszki. Dziewczynka czuje się od-
rzucona, bo rodzina poświęca dużo czasu Agniesz-
ce. Rodzice zaczynają wymagać od Kasi pomocy 
i więcej zrozumienia. Dziewczynka nienawidzi 
Agnieszki za te wszystkie zmiany. Próbuje zwró-
cić na siebie uwagę niegrzecznym zachowaniem. 
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Sprawdź się
Zadania sprawdzające

Test

1. Jak ma na imię nowa uczennica w klasie Kasi?
a) Madzia
b) Wisia
c) Ewka
d) Antolka

2. Jak ma na imię dziadek Kasi?
a) Kazik
b) Hilary
c) Jurek
d) Staś

3. W co najczęściej w czasie przerw w szkole bawi 
się Kasia z koleżankami?
a) w berka
b) bawią się lalkami
c) skaczą na skakance i grają w klasy
d) zadają sobie zagadki

4. Dokąd w sprawach służbowych wyjeżdża tatuś 
Kasi?

a) do Poznania
b) do Warszawy
c) do Płocka
d) do Gdańska
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Sprawdź się

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Krzyżówka nr 2

1. Tata przywozi je dla Kasi w prezencie z War-
szawy.

2. Służy do skakania.
3. Tymi zwierzątkami opiekuje się klasa Kasi.
4. Warzywo, którym Kasia rzuca w Kazika.
5. Ten krzew rośnie przy szklonym boisku. Antol-

ka twierdzi, że mieszkają tam wróżki. 
6. Jest na nim kapitan i marynarze.
7. Dostaje go Kasia w nagrodę za uratowanie to-

nącego misia podczas zabawy w statek.
8. Pomaga Kasi w nauce.

Rozwiązanie to określenie osoby, która opowiada 
o zdarzeniach w utworze literackim.
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