
 
………………. ………………………………………………………………..........................................…..                                                ……....……………….                   
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 C19 

Agnieszka Tyszka 

„M jak dżeM”    
Klasy: 7 - 8  

Rok:  2007 

Zakres:                 
75 stron   
Włącznie z rozdziałem 
„Letycja i Felicja”  

 
 

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

 

1. Koleżanki z klasy dyskutowały podczas przerwy na temat: 

 a) ciekawej książki. b)  muzyki.                c) bielizny. d) kosmetyków. 

2. Nela bardzo przeżyła wiadomość o tym, że mama:     

 a) zmienia pracę. b) jest w ciąży.               c) jest chora.    d) wraca do ojca Neli. 

3. Kto powiedział, że liczy się podejście do problemu pływania i w ogóle do każdego życiowego problemu? 

 a) Staruszka Lila. b) Babcia Felicja.           c) Mama. d) Artysta. 

4. Dżem „słodkie jabłuszka” pełen myśli Neli miał być lekarstwem na: 

 a) nudę. b) smutny listopad. c) kłopoty z matmą. d) kwaśne koleżanki. 

5. Oglądając w Złotowie album rodzinny Nela dowiedziała się, że ma: 

 a) dwóch braci. b) brata.  c) siostrę. d) siostrę i brata. 
 

 

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

 

1. Na lekcjach wychowawczych poruszany był temat: 

 a) czasu wolnego.  b) koleżeństwa.  c) integracji. d) roli wyglądu. 

2. Co najchętniej robiła Nela w czasie wolnym? 

 a) Oglądała YouTube. b) Zbierała kasztany.   c) Robiła makijaż. d) Czytała książki. 

3. Artysta stwierdził, że są rodziną nieprzystosowaną do: 

 a) głupoty.  b) życia  c) chamstwa. d) integrowania się. 

4. Nela dostała zaproszenie od: 

 a) taty.  b) babci. c) koleżanek. d) ciotek. 

5.  Biały drewniany konik stojący w pokoju w Warszawie należał do: 

 a)   ciotki Felicji.   c) Neli. 
 b)   prababci Anieli.     d) taty dziewczyny. 
 
 

III. Dobierz określenia pasujące do postaci. Wpisz przed numerem pytania odpowiednią literę –
odpowiedź.                                                  

   (…./12) 

 1. Ruda A. uczyła muzyki. E. brodawki na twarzy. I. blond grzywa. 

 2. Goły Pępek B. powiewny strój. F. zwyczajowe „Nnoo!”. J. życzliwa. 

 3. Miss Perfumerii C. hojnie wypudrowana. G. zielone, smutne oczy. K. słuchała jazzu. 

 4. Dyrektor Biedrona D. czarne loki. H. lekko złotawe włosy. L. stylowe okulary. 
 
 

IV.                    Dopasuj zakończenia do poszczególnych powiedzonek. Wpisz przed numerem pytania 
odpowiednią literę – odpowiedź. 

 

     (…./9) 

 1. Tylko koty noszą... A. ...walonki. D. ...żaboty. 

 2. Tylko komary noszą... B. ...bluzki. E. ...nauszniki. 

 3. Tylko biedronki noszą... C. ...szarawary. F. ...zapaski. 

 



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

1. 
Stary zeszyt, szkicownik zastępujący Anieli 
rozmowy z tatą. 1. 

1      
      

2. 
Klasowa wycieczka, w której Nela nie chciała 
wziąć udziału to wyjazd... 

2. 
        2    

3. Imię autorki książki. 3. 
     3       

4. Nowa, nielubiana przez bohaterkę szkoła to... 4. 
     4       

5. Książka stanowi jeden z tytułów Serii w... 5. 
5            

6. 
Obroniła Nelę przed drwinami koleżanek – 
pani... 

6. 
    6        

 

VI.   Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka angielskiego, 
       wskaż 3 nazwy owoców, z których pani Lila zrobiła przetwory.                                                                   (…/6) 
 

A. Blackcurrant. D. Pineapple. G. Raspberry. 
B. Lemon. E. Cherry. H. Kiwi. 
C. Pear. F. Banana. I. Strawberry. 

 

Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

 
VII.  Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników j. polskiego, 
       wpisz liczbę – odpowiedź w puste pole przed wyrazem, wpisz odpowiednie litery w miejsca luk.          (…./10) 

Ą1 Ć2 Ę3 H4 CH5 RZ6 Ż7 Ź8 ON9 SZ10 Ó11 U12 OM13 EM14 EN15 CI16 ZI17 Ś18 SI19 

 

 spoj__eć  sk__pienie  __ować  poświ__cić  w kred__sie 

 W og__le  mist__yni  spi__arka  rozgl__dać się  p__łki 

 
 
VIII. Wskaż – podkreśl, który z podanych wyrazów nie jest synonimem.             (…./6)  

integrować scalać dezintegrować łączyć 
dręczyć znęcać się gnębić wspierać 
problem beztroska kłopot trudność 

 
IX.  Z rozsypanych liter ułóż imiona kwiatów z ogrodu staruszki.                             (…./6) 

 

A B E L A N L A    
 

I A B A Ł  A D A M  
 

Ę Ż S I K N I Z C A K  

 

X.  Jak myślisz, dlaczego ludzie piszą pamiętniki? Odpowiedz pełnym zdaniem.                                              (…./2) 

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

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

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

"Zjeść własny strach, nie czekając, aż on zje ciebie. To jest to!”. Agnieszka Tyszka 
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