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 „Akademia Pana Kleksa” 
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Rok:   

Zakres:  
od „Ta oraz inne 
bajki” do „Nauka 
w Akademii” 

 

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

1.  Co Mateusz uważa za największy przysmak? 

a) Czereśnie.  b) Lody.  c) Piegi.  d) Dżdżownice. 

2.  Wspaniały wierzchowiec Mateusza, nazywał się: 

a) Aliba-Baba.  b) Rumak.  c) Piękny.  d) Arabis. 

3.  Co potrafi pompka pana Kleksa? 

a) Trąbić.  b) Powiększać.  c) Pompować.  d) Śpiewać. 

4.  Co pan Kleks włożył do koszyka z balonem? 

a) Lewe oko.  b) Jedzenie.   c) Kocyk .  d) Prawe oko. 

5.  Z czego pan Kleks zrobił rower? 

a) Z binokli.  b) Z hulajnogi.   c) Z motoru.   d) Z papieru. 

 

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

 

1.  Co wyciągnął pan Kleks z kieszeni, żeby naprawić tramwaj? 

a) Bandaż.  b) Młoteczek.  c) Kombinerki.  d) Jodynę. 

2.  Co podawano na podwieczorku u królewny? 

a) Ciastka z kremem.   b) Rurki z kremem. c) Lody.   d) Herbatę. 

     3.     Do jakich bajek pan Kleks wysłał Adasia Niezgódkę? 

a) Kota w butach.  b) Gęsiareczki.  c) Kopciuszka.  d) Dziewczynki z zapałkami. 

4.  Adam Niezgódka w domu: 

a) wszystko sprzątał. b) wszystko tłukł.     c) nie zdążył odrobić lekcji.    d) wszystko plamił. 

5.  Czego nie znosił jeść Adam Niezgódka? 

 a) Marchewki.  b) Krupniku.   c) Ziemniaków.   d) Rosołu. 

  

III. Pan Kleks. Odpowiedź na pytania.                                                                                                           (…./12) 

1. Jak pan Kleks dostaje się na trzecie piętro? ………………………………….. 

2. Gdzie pan Kleks przechowuje kluczyki od furtek? 

…………………………………………………………………………………  

3. Z czym nigdy pan Kleks się nie rozstaje? …………………………………………………………… 

4. Zdaniem pana Kleksa – nie może być nic piękniejszego niż 

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

5. Co zazwyczaj na śniadanie zjada pan Kleks? 

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

IV. Szpak. Rozszyfruj słowa Mateusza.                                                                                                           (…./9) 

1. Udka, awać! –  …………………………………………………………….. 

2. Aga, ak! – ………………………………………… 

3. Oszę, u emia ana eksa! – ……………………………………………………………………………………….. 

4. Acja ędzie ed óstą! – ………………………………………………………………………………….    

 

 

 



 

V. Rozwiąż krzyżówkę.  Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło: __ __ __ __ __ __ __ __.           (…./14)                                        

 

 

1. Kogo zabił Mateusz? 

2. Jaki kolor mają włosy Adama Niezgódki?  

3. Co zgubił Mateusz? 

4. Jaka woda tryska z prysznica?  

5. Pan Kleks odbiera od uczniów senne… 

6. Pan Kleks wymyślił lekcję kleksografii,  

    żeby uczniowie wiedzieli jak obchodzić się z… 

 
 

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

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

1. wyobraźnia – ……………………………………….……………………………. 

2. bajka – ……………………………………………………………………………. 
 

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

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego, w wersji papierowej podaj znaczenie słowa oraz napisz                                       

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

1. wataha - ………………….………………………………………………………………………………………. 

2. tabakierka - ……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

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

31 sierpnia Akademię pana Kleksa ukończyło 69 uczniów. Naukę kontynuowało w nowym roku                                        
szkolnym 47 uczniów. 1 września do Akademii przybyło 16 nowych chłopców. Niestety 23 września za złe 
zachowanie 2 Andrzejów, 1 Aleksander i 3 Adolfów musiało puścić Akademię. 6 października do Akademii                       
dołączył Adam i Alojz. Ile uczniów na chwilę obecną uczy się w Akademii? 
 

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

 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX. Zadanie geograficzne.                                                                                                                                 (…./6) 

1. Prawdopodobnie pierwszy globus Ziemi został wykonany przez …………………………………………… 
2. Najstarszym istniejącym globusem jest globus ……………………………………………………………….. 
3. Najstarszym w Polsce jest globus z ok. ………………………… zwany ……………………………………. 

 
X. Chciałbyś/chciałabyś mieć magiczną pompkę pana Kleksa czy magiczną czapkę doktora                                                            

Paj-Chi-Wo? Co zrobiłbyś/zrobiłabyś z takim przedmiotem? Odpowiedz pełnym zdaniem.                (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki”  
 

 

Stephen King 
 

 

www.Wielka-Liga.pl  
FORMULARZ NR B59 – wersja: 1.0, opracowanie: Aleksandra Kubis-Szlachta. 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. 

4 

8 

2 

1 

5 3 

6 

7 

http://lubimyczytac.pl/autor/13997/stephen-king
http://www.wielka-liga.pl/

