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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.                                 (…./10) 

 

1. Ile lat miała Asiunia, na początku opisywanych wydarzeń? 

a) 8 lat.         b) 5 lat.       c) 6 lat.     d) 10 lat. 

2. Na jakiej ulicy znajdował się dom Asiuni i jej rodziny? 

a) Na ulicy Mątwickiej.        b) Na ulicy Filtrowej.     c) Na ulicy Miodowej.  d) Na ulicy Złotej. 

3. Kto zabrał mamę Asiuni? 

a) Rosyjscy żołnierze.          b) Harcerze.           c) Polscy żołnierze.        d) Niemieccy żołnierze. 

4. Co zrobiła ciocia Lunia ze swojej starej, wełnianej kamizelki? 

       a) Sweter dla Asiuni.         b) Koc.      c) Laleczkę dla Asiuni.    d) Sweter dla brata Asiuni. 

5. Jak nazywała się przyjaciółka Asiuni, która mieszkała razem z nią na ulicy Filtrowej? 

a) Elka.           b) Basia.              c) Marysia.                  d) Zośka. 

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.                                  (…./25) 

1. Z jakiego powodu starsi bracia chcieli pójść chronić miasto? 

a) Byli harcerzami.      b) Chcieli pójść po jedzenie. 

c) Złożyli przysięgę, której chcieli dotrzymać.   d) Byli umówieni na spotkanie.  

2. Dlaczego babcia i Marek podczas ostrzały artylerii przyszli później do piwnicy, żeby się schronić? 

a) Babcia musiała dokończyć gotowanie.    b) Pocisk uderzył w ich dom. 

c) Nie chcieli zmarnować klusek.    d) Babcia musiała dokończyć pranie. 

3.   Co krzyczeli niemieccy żołnierze? 

                   a) Gutten Morgen!         b) Szybko!              c) Schnell, schnell!     d) Raus, raus! 

4. Czym chłopcy palili w piecu zimą, aby wszystkim było cieplej? 

a) Starymi papierami.     b) Węglem. 

c) Połamanymi deskami.     d) Sztachetami z płotów. 

5. Co sprzedawali chłopcy zimą, aby zarobić pieniądze? 

 a) Bułki.          b) Gazety.               c) Mleko.                   d) Papierosy. 

 

III. Jedzenie. Uzupełnij luki w zdaniu.                                                                                                          (…./12) 

1. Babcia akurat zaczęła gotować  ......................       ………………......, kiedy rozpoczął się ostrzał. 

2. Na przykład na obiad, kolację i śniadanie była zawsze taka sama ............................    

……………….……….. na talerzu. 

3. Zostawili nam trochę swojego wojskowego pożywienia: …...……………………..  i      …………………........  

4. Babcia nasze krowy namaczała w wodzie, potem długo gotowała i wyszła z tego .......................... 

……………………………………………….. 

 

IV.  Wymień osoby, z którymi mieszkała Asiunia po ucieczce z domu rodzinnego.                                 (…./9) 

1. …………………………………………………………………………  

2.  ……………………………………………………………………….. 

3.  ……………………………………………………………………….. 

 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ .                                      (…./14) 

 

1. Miasto, którego bronili starsi bracia Asiuni.    

2. Jak miała na imię ciocia Tygrys?    

3. W czasie wojny często go brakowało i ludzie byli głodni. 

4. Jak babcia mówiła na tatę Asiuni? 

5. Jak miał na imię najmłodszy brat Asiuni? 

6. Ci rodzice, którzy przeżyli wojnę i ……… 

    przychodzili po swoje dzieci. 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej, przetłumacz  

na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                            (…/6) 

1. wojna – ……………………………………................................................................................... 

2. zima – ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. Korzystając ze słownika synonimów w wersji papierowej, podaj wyraz bliskoznaczny  

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                                        (…./10) 

1. harcerz – ………………………………………………………………………………………….. 

2. przysięga – ………………………………………………………………………………………… 
 

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.                                                                                                              (…./6) 

Bracia Asiuni mieli do sprzedania 5 bułek z serem i 6 bułek z szynką. Starszy pan kupił po 2 bułki  
z każdego rodzaju, a głodny Marek zjadł 1 bułkę z szynką. Ile bułek zostało braciom? 
 
Działanie: …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

IX. Zadanie historyczne.                                                                                                                                  (…./6)     
Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

                                                                                                                                                                                    
X.  Dlaczego wojna jest zła? Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                       (…./2) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,  
jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

 

Wisława Szymborska 
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