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

1. Jak nazywa się główny bohater? 

a) Andrzej Wilmowski.                         b) Tomasz Tymowski. 

c) Jurek Tymowski.                                d) Tomasz Wilmowski. 

2. W którym roku rozpoczyna się akcja powieści? 

a) 1922.   b) 1902.  c) 1920.  d) 1892. 

3. Czym zajmuję się tata młodzieńca? 

a) Szczepieniem dzikich zwierząt.   b) Chwytaniem dzikich zwierząt. 

c) Oprowadzaniem turystów.   d) Obserwowaniem dzikich zwierząt. 

4. Główny bohater ma włosy koloru? 

a) Czarnego. b) Blond.  c) Rude.                         d) Brązowego.  

5. W którą część ciała trafił Tomek strzelając do tygrysa? 

a) Między ślepia.  b) Tułów.  c) Głowę.    d) Łapę.  
 

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

1. Kto zajmował się wychowaniem chłopca? 

a) Jan Karski.  b) Antoni Karski. c) Janina Karska.  d)  Helena Karska. 

2. Co miało miejsce na lekcji geografii? 

a) Nauczyciel zapomniał okularów.               b) Nauczyciel zapomniał notesu. 

c) Tomek został wywołany do odpowiedzi.  d) Tomek nie został wywołany do odpowiedzi. 

3.   Z kim Tomek pożegnał się na dworcu w Warszawie? 

a) Sally.  b) Rodziną Karskich. c) Tadeuszem Nowickim.    d) Jurkiem Tymowskim. 

4. Które fakty dotyczą rodziny Tomka? 

a) Ojciec musiał uciec z kraju.                 b) Wychowywała go babcia.    

c) Miał wiele rodzeństwa.                        d) Jego matka zmarła.  

5. Co wróżbita przepowiedział chłopcu? 

a) Zyska niemego przyjaciela.                  b) Zachoruje.         

c) Będzie bogaty.                                      d) Uratuje komuś życie.   
  

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

1. Jak należy zachować się, gdy chciałbyś wejść do obozowiska australijskich plemion? 

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

2. Podaj długość i wysokość (w kłębie) niedźwiadka koali. 

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

3. Kto ukradł Tomkowi zegarek? 

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

 

IV. Uzupełnij.              (…./9) 

1. Tony nazywał Tomka (2 wyrazy) ……………………………………………………………………………….. 

2. Ojciec Jurka Tymowskiego pracował  jako …………………………………………………………………….  

3. Bosman Nowicki pochodził z (miasto) ………………………………………………………………………….. 

    



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ .     (…./14) 
 
1. Przyjacielem Tomka z klasy jest Jurek… 
2. Na kolejną wyprawę bohaterowie wybierają 

    się do… 

3. Przezwisko Krasawcewa to… 

4. Dyrektor gimnazjum nazywa się… 

5. Zabijając tygrysa Tomek uratował Jana… 

6. Statek, którym płynęli nazywał się… 

 

 

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

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

1. struś – ………………………………………………………  

2. broń – ……………………………………………………… . 

 

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

 

VII. Korzystając z słownika antonimów w wersji papierowej podaj po 2 antonimy  

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

1. odwaga – ……………………………………………………. 

2. niecierpliwy – ………………………………………………… 

 

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

 

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

Ile kilometrów pokonałby człowiek wchodząc dwa razy na oba najważniejsze wulkany Meksyku?  
(Wysokości wulkanów znajdź w tekście, odpowiedź podaj w kilometrach). 
 
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

IX. Zadanie przyrodnicze.  
Jak nazywają się dwa najważniejsze wulkany Meksyku?       (…./6) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
X. Która przygoda Tomka podobała Ci się najbardziej. Odpowiedz pełnym zdaniem.       (…./2) 

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

 
 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Kto czyta książki żyje podwójnie”.  

 

Umberto Eco 
 

 

www.Wielka-Liga.pl  
FORMULARZ NR B43 – wersja: 1.00, autor: Karina Cichoń, Ewelina Noszczyk, studentki IBiIN, wersja: 2.00,  
autor: Danuta Szulc-Paprota. Rok opracowania: 2016. Korekta 2021 r.  
Jeżeli podoba Ci się nasza działalność, wesprzyj nas:  OPP 1%: KRS 0000480646   lub 
DAROWIZNA Z DOPISKIEM „WLC – Cele Statutowe”:     NUMER KONTA: 07 1600 1462 1839 6186 8000 0001 

 

 

         

        

     

          

       

        

1. 

2. 

3.

.. 
4.

.. 5.

.. 
6.

.. 

http://www.wielka-liga.pl/

