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

1. Kiedy rozpoczyna się przygoda opowiadana przez głównego bohatera? 

       a) Na początku lipca. b) Pod koniec lipca. c) Na początku sierpnia.      d) Pod koniec sierpnia. 

2. Co oznacza skrót MS? 

a) Miejsce spotkań harcerzy.    

b) Miejsce, w którym straszy. 

c) Miejsce spotkań członków Związku Tajemniczej Szachownicy.  

d) Miejsce, w którym znajduje się skarb. 

3. Co znaleziono obok omdlałego Wiewiórki w ruinach obserwatorium? 

a) Mosiężną tulejkę.     b) Scyzoryk.   

c) Pamiętnik.                   d) Nasączoną chloroformem gazę. 

4. Od kogo Pan Samochodzik pożyczył książkę o dżudo? 

a) Sokolego Oka.          b) Zenobii.          c) Tella.          d) Wiewiórki. 

5. Kto był budowniczym obserwatorium astronomicznego? 

a) Johann von Haubitz.        b) Volkmar von Haubitz.       

c) Platzek.            d) Hermann von Haubitz. 
  

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

1. Jak wyglądała kolista sala sąsiadująca z podworcem? 

a) Miała kolisty sufit.   b) Miała okrągły sufit.   c) Miała wielką dziurę pośrodku.  d) Miała okrągłe okna. 

2. Kim z zawodu był Pan Samochodzik? 

a) Detektywem.     b) Pracownikiem muzeum. 

c) Historykiem sztuki.    d) Lekarzem. 

3. Miejsca zapisane w harcerskiej „Księdze skarbów”, w których podobno straszyło to m.in.: 

a) młyn Topielec.          b) Kamień Diabelski. 

c) jezioro Jasień.          d) mauzoleum Hermanna von Haubitz. 

4. Bohaterami, którzy pomagali panu Samochodzikowi w rozwiązaniu zagadki, byli m.in.: 

a) Wilhelm Tell i Wiewiórka.      b) Klaus i Hilda.   

c) Klaus i Zenobia.       d) Sokole Oko i Kasia. 

5. Bohaterami negatywnymi byli: 

a) Klaus.          b) Zenobia.        c) Fryderyk.        d) Hilda.   

III. Imiona/przydomki. Podaj imiona i przydomki bohaterów książki.                                         (…./12) 

1. Imiona: 

a) Imię Niemki, która urodziła się w Jasieniu ………………………. 

b) Imię producenta zapalniczek ……………………………………….. 

c) Imię Klausa …………………………… 

d) Imię bohatera, który miał przydomek Samochodzik …………………………………….. 

e) Imię jamnika ………………………………………… 

f) Imię właścicielki jamnika ………………………………… 

g) Imię cioci właścicielki jamnika …………………………………. 

2. Przydomki: 

a) Jest bardzo spostrzegawczy - ………………………………………….. 

b) Chodzi zwinnie po drzewach - …………………………………………. 

c) Strzela świetnie z łuku - ……………………………………………………. 



 

IV. Ile? Odpowiedz na pytania.                                        (…./9) 

1. Ile cylindrów ma pojazd Pana Samochodzika? …………………………………….. 

2. Ile koni mechanicznych ma pojazd Pana Samochodzika? ………………………… 

3. Jak szybko może jechać auto Pana Samochodzika? ……………………………….. 
 

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

1. Prawdziwe nazwisko autora książki.  

2. Jakim samochodem jeździ Pan Klaus? 

3. W swoim herbie ród grafów von Haubitz miał znak… 

4.  Był „postrachem wrocławskiej gastronomii”. 

5.  Jako 16-telni chłopiec, Pan Samochodzik uprawiał… 

6.  Jezioro, które kształtem przypominało literę S? 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz  
      na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                     (…/6) 
      1. jezioro – ………………………………………….  2. strach – …………………………………………..  
       

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

VII. Korzystając z: encyklopedii, słownika języka polskiego lub słownika frazeologicznego w wersjach   

       papierowych podaj znaczenia podanych wyrazów, zwrotów i wyrażeń oraz napisz tytuły książki,  

       z której korzystałeś (źródło).                                                        (…./10) 

       1. Marsowa mina – ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Uczta Lukullusa – …………………………………………………………………………………………………………… 
  

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

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

        Trasa z Warszawy do Wrocławia ma długość 353 km, a z Cedyni do Warszawy 556 km.  

        O ile kilometrów trasa z Wrocławia do Warszawy jest krótsza od trasy Cedynia – Warszawa? 

        Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
         
        Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

IX.  Zadanie historyczne.                                   (…./6) 
       W którym roku i pomiędzy kim (podaj dowódców dwóch stron konfliktu) miała miejsce bitwa pod Cedynią? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

X.  Czyją umiejętność chciałbyś/chciałabyś posiadać: Wilhelma Tella, Sokolego Oka czy Wiewiórki?  

      Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                                   (…./2) 

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". 

 

Wisława Szymborska 
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