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Frances Hodgson Burnett  

„Tajemniczy ogród” 
Tłumaczenie: J. Włodarkiewicz lub A. Staniewska 

Klasy: 4 - 6 

Rok:   

Zakres: 
rozdziały 
1 - 10 

 

 

 

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

1. Na co zmarli rodzice dziewczynki? 

 a) Na trąd. b) Na dżumę. c) Na ebolę. d) Na cholerę. 

2. Jaki tajemniczy odgłos słyszała Mary w domu wuja? 

 a) Pisk. b) Płacz. c) Dudnienie. d) Stukot. 

3. Ile myszy mieszkało w poduszce, w jednym z pokoi? 

 a) 7. b) 4. c) 9. d) 6. 

4. Które określenia NIE OPISUJĄ domu, do którego jechała dziewczynka? 

a) Wielki, ma 600 lat.                                                       b) Ponury, ma prawie sto pokoi. 

c) Wokoło jest rzeka i las.                                                d) Są tam piękne meble i obrazy. 

5. Kto, jako pierwszy, wszedł z Mary do tajemniczego ogrodu? 

 a) Marty. b) Dick. c) Ben. d) Pan Carven. 
 

 

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

 

1. Które określenia pasują do opisu Archibalda Cravena? 

a) Ma krzywe plecy, dużo podróżuje.                               b) Jest bardzo wesoły, lubi dzieci. 

c) O nikogo się nie troszczy.                                            d) Nigdy nie był zakochany. 

2. Furtka do tajemniczego ogrodu ukryta była: 

 a) pod bluszczem. b) w piwnicy. c) za stertą gruzu. d) w wysokim murze. 

3. Co Marta mówiła o wrzosowisku? 
a) Zawsze wieje tam zimny wiatr.                                    b) Wiosną i latem kwitną tam różne rośliny. 
c) Pachnie miodem.                                                         d) Pełno tam strasznych zwierząt. 

4. Marta poprosiła Dicka, aby za pieniądze Mary kupił w sklepie? 

a) Karmę dla ptaków.              c) Nasiona kwiatów. 

b) Atlas roślin ogrodowych.             d) Narzędzia ogrodnicze. 

5.  Kraje, w których mieszkała Mary, to: 

 a) Egipt. b) Indie. c) Francja. d) Anglia. 
 

III. Ile? Odpowiedz na pytania. (…./12) 
 

 

1. Ile dzieci miał pastor, u którego Mary zamieszkała po śmierci rodziców? ……………………………….…… 
2. Po ilu miesiącach porzuciła posadę młoda nauczycielka z Anglii? …………………………………..……….. 
3. Za ile pensów mama Marty kupiła skakankę? …………………………………………………………………… 
4. Ile szylingów na tydzień zarabia ojciec Marty? ………………………………………………………………..… 

 

IV. Jedzenie. Odpowiedz na pytania. 
1. Co zjadła i wypiła Mary, kiedy wszyscy domownicy zachorowali? 

     a) ……………………………..    b) …………………………….   c) ………….…………….. 

 
2.  Jakie jedzenie i picie znajdowało się w koszyku, który kupiła Pani Medlock na stacji? 
     a) ………………………………  b) ……………………………   

     c) ………………………………  d) ………………………………… 

(…./9) 



V. W wykreślance ukrytych jest 8 imion lub nazwisk postaci pojawiających się w książce. 
Należy je skreślić w poziomie lub pionie, od lewej do prawej.  
Pozostałe litery utworzą hasło:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 
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(…./14) 

   

 

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

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

1. furtka – …………………………………….................................................................................... 

2. huśtawka – ………………………………….................................................................................. 
 

Źródło: ……………………………………….......................................................................................... 

(…./6) 

 

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

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): 

(…./10) 

 

1. służyć – ……………………………………………………............................................................. 

2. mur – ………………..…………………..…………………............................................................. 

         Źródło: ……………………………………….......................................................................................... 

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

Na sześciu małych rabatkach Mary posadziła tulipany, a na czterech dużych – róże. Na jednej małej rabatce 
mieści się 50 cebulek tulipanów, a na dużej – 20 krzaków róż. Ile roślin posadziła Mary na wszystkich rabatkach?  

 
 

 

Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

IX. Zadanie przyrodnicze. Podkreśl 6 nazw roślin, które nie są uprawiane w przydomowych, 
polskich ogrodach, ze względu na tropikalne warunki klimatyczne, których wymagają.  
 

kakaowiec  konwalia majowa   kuflik   piwonia  

kanna   trójskrzyn    filodendron  wanilia                  cynia  

(…./6) 

    

X. Którą postacią z książki chciałbyś/chciałabyś być? Dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2) 
 

………………………………………………………………………………………………………….......................……..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………     

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”. 

 

chińskie przysłowie 
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