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„Mors, Pinky i zagadka Ludolfiny”  
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Rok:  2009 

Zakres: 
do rozdziału  

„Złodziej-poeta” włącznie 

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

1. O co poprosili Morsa koledzy z klasy szóstej B? 

a) O znalezienie zaginionego kotka.   b) O znalezienie zaginionego plecaka. 

c) O znalezienie zaginionego telefonu.  d) O znalezienie zaginionego talizmanu. 

2. Jak nazywała się cieśnina, którą miał znaleźć na mapie Mors, podczas lekcji przyrody? 

a) Cieśnina Pakkegat. b) Cieśnina Skagerrak. c) Cieśnina Kattegat. d) Cieśnina Monkegat. 

3. Jaką ocenę zdobył Leszek za odpowiedź na przyrodzie u Jaszczura? 

a) +3.   b)  +4.    c)   1.              d) Nie zdobył żadnej oceny. 

4. Jak miał na nazwisko nauczyciel matematyki Morsa i Pinky? 

a) Jaszczur.   b) Cyrkiel.   c) Piekarski.   d) Kalinowski.  

5. Za kogo chciała przebrać się Pinky na dyskotekę karnawałową? 

a) Za czarodziejkę.   b) Za Alberta Eisteina.  c) Za pasterkę.   d) Za Zorro. 

 

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

1. Co miał na obiad Leszek w dniu, w którym dowiedział się o zadaniu? 

a) Rosół.    b) Pomidorowa.   c) Schabowy.   d) Naleśniki. 

2. O jakim kanale była mowa na lekcji przyrody w rozdziale „Pojedynek”? 

a) Kanale Północnym. b) Kanale Angielskim.  c) Kanale La Manche.  d) Kanale Mozambickim. 

3. Kim była Tapeta? 

a) Nauczycielką plastyki.   b) Wychowawczynią klasy szóstej B. 

c) Nauczycielką przyrody.    d) Wychowawczynią klasy piątej B. 

4. Kto był pierwszym podejrzanym na liście Morsa i Pinky? 

a) Marek Tkaczyk.   b) Uczeń klasy 5B.   c) Dawid Romanek.  d) Uczeń klasy 6B. 

5. Jak miała na imię (i jakie jest zdrobnienie tego imienia) Pinky? 

a) Ala.    b) Aleksandra.    c) Ola.      d) Alicja. 

 

III. Imiona. Uzupełnij imiona.            (…./12) 
 

1. …………………………………. Pankiewicz, czyli Pinky.  

2. ………………………………………. Mróz – wuefista.  

3. …………………………………………. Wójtowicz – komisarz policji.  

4. Jak mieli na imię rodzice Leszka: ……………………………………………………………………….. 

 

IV. Kolory. Uzupełnij kolory.            (…./9) 
 

1. Cyrkiel, kiedy dowiedział się o zadaniu Morsa i Pinky, miał na sobie ………………………..marynarkę, 

…………………….koszulę i ………………………….. krawat. 

2. Jaki kolor miał polar, który Leszek dał koleżance podczas alarmu? …………………………………………. 

3. Jakiego koloru było etui na telefon, w którym znajdował się list? ……………………………………………. 

 

 

 

 



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

1.  Alicja Pankiewicz ma długie …... włosy. 

2. … Brytania. 

3. … podejrzanych, którą stworzyli Pinky i Mors 

4. Pseudonim Tomka Kozioła. 

5. Nazwisko najlepszego kumpla Morsa. Krzysiek… 

6. Nazwisko autora książki. 

 

 

 

 

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

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

1. detektyw – ……………………………..     

2. piłka – ………………………………...... 
 

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

 

VII. Korzystając ze słownika synonimów, ze słownika wyrazów bliskoznacznych w wersji papierowej  

podaj 1 wyraz bliskoznaczny oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):   (…./10) 

1. dyskoteka – ………………………………………. 

2. zagadka – ………………………………………… 
 

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

 

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

Mors ma cztery telefony komórkowe. Jeden oddał Pinky, drugi Tomkowi, a kolejny Marcinowi, jednak  

ten ostatni kolega oddał mu telefon, ponieważ go nie potrzebował. Ile telefonów miał Mors? 

 

Działanie: …………………………………………………………………………………………….. 

 

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

IX. Napisz, kim był Albert Einstein i co najważniejszego stworzył.      (…./6) 

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

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

 

X. Chciałbyś/Chciałabyś zostać detektywem? Odpowiedz pełnym zdaniem.        (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 

MĄDROŚCI: 

 

"I czytał. Czytał, ile tylko miał sił. Tłumaczył, że gdy chodził do szkoły, 

książki go nie pociągały. Dopiero teraz zrozumiał, jak wielki popełnił błąd”.  

 

Dariusz Rekosz       
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