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Justyna Balcewicz  
„Szkoła Dyrektora Dreamera”    
 

Klasy: 7 - 8  

Rok:  2018 

Zakres: 5 - 152    
 

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

1. Nicole w kajucie powiesiła:  

 a) obraz. b) lustro. c) telewizor. d) zdjęcie. 

2. Kto wymyślił hasła na koszulkach uczniów?  
 a) Kapitan statku. b) Bango. c) Barney. d) Dyrektor Dreamer. 

3. Jak miała na imię cichutka i nieśmiała koleżanka Liz? 
 a) Hanna. c) Nicole. 

 b) Sophie. d) Wendy. 

4. Z czym były kanapki, które Nicole wzięła, kiedy uciekła ze statku?  

 a) Z pasztetem. b) Z serem. c) Z kiełbasą. d) Z ogórkiem. 

5. Mama Liz pracowała jako:  

 a) projektantka mody.  c) kierownik sklepu. 

b) fryzjerka. d) handlarz nieruchomościami. 
 

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

1. Gdzie odniosła sukces Szkoła pod Żaglami dyrektora Dreamera zanim ją otwarto w Londynie?  

 a) We Włoszech. b) W Kanadzie. c) W USA. d) W Portugalii. 

2. Kiedy, według dziadka Wendy, powinny ustępować symptomy choroby morskiej?  

 a) Po 2 godzinach.  b) Po 12 godzinach. c) Po 22 godzinach. d) Po 20 godzinach. 

3. Co miał ubrane Kapitan Jones, gdy przedstawiał się uczniom na statku?  

 a) Szarą koszulę. b) Wąskie spodnie. c) Koszulę w kropki. d) Skórzaną kamizelkę. 

4. Wnętrze stołówki było: 

 a) surowe.  b) bardzo stare. c) przytulne. d) nowoczesne. 

5.  Stew był:  

 a) prawą ręką kapitana. c) pierwszym oficerem. 

 b) drugim oficerem.  d) kucharzem okrętowym. 
 

III. Wpisz przed numerem pytania odpowiednią literę – odpowiedź. (…./12) 
 

 1. Kolor parasolki Stew, to: A. niebieski. E. ciemnozielony. I. złoty. 

 2. Kolor szalika Marynarza – lalusia, to:  B. granatowy. F. pomarańczowy. J. czerwony. 

 3. Kolor oczu Liz, to: C. zielony. G. różowy. K. srebrny. 

 4. Kolor koszulki z logo szkoły, jaką dostała Liz, to: D. żółty. H. brązowy. L. jasnozielony. 
 

IV. Wpisz przed numerem pytania odpowiednią literę – odpowiedź.  (…./9) 
 

 1. Ile było chętnych do Szkoły dyrektora Dreamera?  A. 320. D. 45. 

 2. Ilu było uczniów w szkole do której chodziła Liz?  B. 2187. E. 2178. 

 3. Od ilu lat pan Lamer skrapia się tymi samymi perfumami?   C. 230. F. 40. 

 
 
 
 



V. Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pół utworzą hasło: __ __ __ __ __ __ __ __ __ .                (…./10)  
 

1. Liz wyrzuciła je za burtę podczas ucieczki.  1. 
3            

2. Przedmiot, którego bardzo nie lubiła Liz.  2. 
   5    7     

3. Liz bez wahania brała do ręki pająki i…  3. 
  8          

4. Nazwisko Ralfa.  4. 
  9 6         

5. Wyrzeźbiona na dziobie statku. 5. 
   1         

6. 
Jakiej przyprawy zabrakło kucharzowi, 
kiedy Liz miała dyżur w kuchni?  

6. 
  4  2        

 
 

VI. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka angielskiego 

wskaż 3 środki transportu wodnego. 

(…./6) 

 

A. ship D. car G. scooter 
B. bike E. glider H. boat 

C. plane F. ferry I. balloon 
 

Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

 

VII. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka polskiego 

wpisz czytelnie prawidłowe litery w miejsca luk. 

(…./10) 

 

Ą Ć Ę H CH RZ Ż Ź ON SZ Ó U OM EM EN CI ZI Ś SI 
 

stoł__wka rz__cać ch__est nietope__ odnó__a 
spi__arnia mosi_dz zbi__rka mikst__ra __erbata 

 

VIII. W każdym wierszu podkreśl wyraz, który nie jest synonimem wyrazu z pierwszej kolumny. (…./6) 
 

mędrzec badacz matołek uczony 

podróż jazda wojaż włóczęga 

wyspa kontynent atol wysepka 
 

IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła – nazwy stopni oficerskich i marynarskich. 
Pomnóż przez 2 sumę wszystkich spółgłosek oraz pomnóż przez 3 sumę wszystkich 
samogłosek i dodaj do siebie te dwie liczby. 

(…./8) 

 

N1 D2 K2 O1 O1 R1 M2 A1 hasło:  wartość liczbowa =  

R1 R1 Y2 Z1 N1 A1 M2 A1 hasło: wartość liczbowa =  
 

X. Kim wolałbyś/wolałabyś być, piratem czy nauczycielem? Uzasadnij swój wybór.  
Odpowiedz przynajmniej dwoma pełnymi zdaniami.                                                                                                                            

(…./4) 
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ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

 jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 
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