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

1. Gdzie rozgrywa się akcja powieści? 

a) W Waszyngtonie.     b) W Nowym Jorku. 

c) Na jednej z greckich wysp.   d) W całkowicie fikcyjnym świecie. 

2. Jak brzmiało pełne imię bohatera, którym zwrócił się do niego Pan D.? 

a) Parsifal.      b) Percival.      c) Perseusz.     d) Mateusz. 

3. Mama Percy'ego pracowała w: 

a) cukierni Grand Central.  b) cukierni Big Central.    c) fabryce cukierków.   d) pisała książki. 

4. Grover jest naprawdę dla Percy'ego: 

a) bratem.      b) kolegą.      c) strażnikiem.     d) Łaskawym. 

5. Gdzie narodziła się „cywilizacja Zachodu”? 

a) W  Rzymie.    b) W Ameryce.     c) Na Wzgórzu Herosów.  d) W Grecji.  

 

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

1.   Percy Jackson uważa, że bycie istotą półkrwi jest: 

 a) wyróżnieniem.    b) oszukiwaniem ludzi.   c) straszne.     d) niebezpieczne. 

2.  Wrogowie głównego bohatera to: 

 a) Nancy Bobofruit.   b) Nancy Bobofit.    c) Nauczyciel łaciny.   d) Śmierdziel Gabe.  

3.  Co się stało, gdy Percy i Grover jechali autobusem? 

 a) Cały autobus wypełnił się smrodem zgniłych jajek. b) Zatrzymali się, by zmienić koło.  

 c) Coś zgrzytnęło pod kołami.       d) Kierowca zemdlał.  

4.  Percy miał sen, w którym na brzegu wody walczyły: 

 a) biały jednorożec.   b) biały koń.     c) złoty orzeł.     d) biały orzeł.  

5.   O istnieniu bogów greckich we współczesności świadczą np.: 

 a) sprzedawane w księgarniach mitologie.     b) posąg Prometeusza przed Rockefeler Center.  

 c) greckie fasady budynków w Waszyngtonie.   d) wycieczki turystyczne do Grecji.  

 

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

1. W jakich kolorach była firmowa sukienka Sally Jackson? …...................... - ................... - ......................... 

2. Percy i jego mama najchętniej jedli słodycze koloru …....................... 

3. Koszulki uczniów w Obozie Herosów były koloru …............................ 

4. Nieprzemakalna kurtka Percy'ego była koloru …............................  

   

   IV.  Liczby. Odpowiedz na pytania.                                                                                                                            (…./9)  

           1. Na wycieczkę jechała ….. klasa, ….. dzieciaków i ….. nauczycieli.  

 2. Percy Jackson ma …... lat. Yancy była ….. szkołą Percy'ego w ciągu …. lat.  

 3. Tornado zatrzymało się zaledwie …. km od Yancy Academy. Rodzice Sally Jackson zginęli, gdy miała ona ….lat.    

     Percy zamieszkał w domku nr …..                                                                       

 

 



V.   Imiona mają moc! Odgadnij, kto jest, kim – dopasuj prawdziwe imię postaci do opisu wyglądu  

      będącego często kamuflażem. Obok cyfry w miejsca kropek wpisz literę.                                                (…. / 14) 

 

1. Postać ze skrzydłami nietoperza, pazurami  

    i pyskiem pełnym żółtych kłów. 

2. Miał kędzierzawe, brązowe włosy i wkładał nogi w protezy stóp. 

3. Nosił tweedową marynarkę i uczył łaciny. 

4. Rogaty syn Pazyfae z wielkimi mięsistymi łapami, miał okrutne oczy. 

5. Ubrany w hawajską koszulę przypominał cherubinka, który dorastał 

    w slumsach. 

6. Robiły na drutach parę wielkich skarpet – 

    znaczące przecięcie nici. 

7. Ukarał swego syna za nadmierne picie wina  

    i podrywanie zakazanej leśnej nimfy. 

A. Zeus. 
B. Staruszki z budki z owocami, parki. 
C. Minotaur. 
D. Pani Dodds. 
E. Satyr. 
F. Chejron.  
G. pan D.  
 

1 –  ..... 

2 –  ….. 

3 –  ….. 

4 –  ….. 

5 –  ….. 

6 –  ….. 

7 –  …... 
 

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

1. piorun – …..........................................................................................................................................    
2. złodziej – …........................................................................................................................................   
 

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

VII.  Korzystając ze słownika j. polskiego w wersji papierowej podaj znaczenie słowa  
        oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                                               (…./ 10) 

1. żenujący (- co) – ..................................................................................................................................... 
2. łaskawy – ................................................................................................................................................ 
 

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

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.                                                                                                                      (…./ 6) 
W dwóch szufladach Percy trzymał razem 30 cukierków. Z pierwszej przełożył do drugiej 2 cukierki i teraz  
w pierwszej szufladzie jest dwa razy więcej słodyczy niż w drugiej. Ile cukierków było w pierwszej szufladzie 
przed przełożeniem? 
 

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

 

 IX.  Zadanie historyczne – wyjaśnij pojęcia mitologiczne.                                                                                       (…./ 6) 

Odeon –  …........................................................................................................................................................... 
Tartar –  …............................................................................................................................................................. 
 

  X.  Z którą postacią mitologiczną chciał(a)byś się zaprzyjaźnić i dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.   (…./ 2)                                                                                                                                          

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

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

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

 

ZIARENKO MĄDROŚCI: 

 

"Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. 
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