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

nr zawodnika                    (imię, nazwisko, klasa, szkoła/biblioteka)                                                        (punkty)       
 

         WWW III EEE LLL KKK AAA    LLL III GGG AAA    CCC ZZZ YYY TTT EEE LLL NNN III KKK ÓÓÓ WWW               Nr C02 
 

Małgorzata Musierowicz 

„Kłamczucha” 
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Rok:   

Zakres: 
do sierpień – 
rozdział 20 

 

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

1. Jaka choroba Pawła była przyczyną wysłania go nad morze? 

  a) Ospa wietrzna. b) Grypa.   c) Zapalenie płuc.  d) Angina. 

2. Kto z Liceum Poligraficzno-Księgarskiego odpisał na list Anieli? 

a) Dyrektor.      b) Zastępca dyrektora. c) Sekretarka.      d) Nikt. 

3. Kim była żona Mamerta? 

a) Malarką.      b) Lekarzem.      c) Wicedyrektorem.    d) Pianistką. 

4. Co zawsze podczas kolacji oglądał Mamert? 

a) „Dziennik Telewizyjny”.             b) „Panoramę dnia”.  

c) „Wieczór z Dziennikiem”.           d) „W starym kinie”.  

5. Jakie ryby przywiozła rodzinie Aniela? 

a) Węgorze.            b) Okonie.              c) Łososie.           d) Śledzie. 

 

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

1. Do jakich teatrów chciała wybrać się Aniela? 

a) Teatr Narodowy.     b) Teatr Nowy.       c) Teatr Polski.        d) Teatr Komedia. 

2. Dzieci Mamerta to: 

a) Pawełek.               b) Tomcio.  c) Danusia.            d) Romcia. 

3. Które wyrazy pasują do opisu Mamerta? 

a) Mechanik.    b) Chirurg.  c) Rudawy.             d) Niski. 

4. Co znajdowało się w plecaku Anieli? 

a) Książki.       b) Pantofle.        c) Spódniczka.      d) Spodnie.  

5. Ciotka Lila to: 

a) poetka.          b) emerytka.      c) malarka.        d) rencistka.  

  

III. Spośród wymienionych poniżej przedmiotów zaznacz cztery, które były w pokoju Mamertów.                (…./12) 

regały z książkami    brązowy fortepian 

kolorowe zdjęcia    zabawki w kartonowych pudełkach 

biały stół     tapczan z czerwoną narzutą 

czarne pianino     sofa z niebieskim kocem 

 

IV. O jakiego bohatera książki chodzi? Wpisz odpowiednie imiona.                                         (..../9) 

1. Macocha Anieli .......................................... 

2. Przyrodni brat Anieli ................................... 

3. Dziewczyna, o którą była zazdrosna Kowalikowa podczas rozmowy telefonicznej z Pawłem .................................. 

 
 

 



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

 
1. Nazwa smażalni ryb w Łebie. 

2. Pralka Tosi.  

3. Ulica, przy której mieszkali Kowalikowie  

    w Łebie. 

4. Jeden z załogi kutra. 

5. Imię żony Mamerta. 

6. Jakie grzyby, zebrane w puszczy Zielonce,  

    zjadł Mamert z rodziną?  

 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz  
      na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                            (…/6)                                                                                                                  
      1.  port rybacki – …………………………………………………………………………………………………………….  

      2.  kłamca – …………………………………………………………………………………………………………………..  

       

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

VII. Korzystając z słownika j. polskiego lub encyklopedii w wersji papierowej podaj znaczenie słowa  

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

       1.  brygadzista – ….......................……………………………………………………………………………………… 

       2.  apatia – ………………………………………………………………………………………………………………… 

       

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

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

        Aniela za 5 czekolad po 2,50 zł każda i 5 batonów zapłaciła 19 zł. Ile kosztował jeden baton? 

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

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

 

 IX.  Zadanie historyczne.                                                                                                                                         (…./6) 
1.  Napisz, ile było województw przy podziale administracyjnym Polski 1975–1998 …...................................   
2.  W jakim województwie leżała Łeba? …....................................................................................................... 
3.   Z jakimi województwami to województwo graniczyło? ............................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 
 

X.  Napisz, dlaczego nie należy kłamać. Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                (…./2) 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Nie ten jest bogaty, kto dużo ma, tylko ten, kto dużo daje”. 

 

Małgorzata Musierowicz 
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