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Anna Onichimowska 
„Dzień czekolady” 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 

 

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

1.  Czego szukali Monika z Dawidem na łące? 

 a) Kwiatków.  b) Koniczyny.  c) Pieczarek.  d) Robaków. 

2. Co Dawid kupił Monice na urodziny? 

 a) Spódniczkę do tańca hula. b) Globus. c) Lalkę.  d) Książkę. 

3. W jaki dzień tygodnia mieli zabrać Monikę od ciotek? 

 a) Poniedziałek.  b) Wtorek.  c) Czwartek.   d) Piątek. 

4. Jaki prezent dostała Monika z okazji ślubu? 

 a) Kwiatki.  b) Sukienkę.   c) Bransoletkę.   d) Złotą koronę. 

5. O co rozwalił sobie łokieć Dawid? 

 a) O taboret.  b) O stół.  c) O szafę.   d) O krzesło. 

 

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

1. Co piła i jadła pani sprzedawczyni w sklepie? 

 a) Kawę.  b) Herbatę.  c) Kanapkę.  d) Drożdżówkę. 

2. Jak nazywały się panie/ciocie, z którymi mieszkała Monika? 

 a) Zuzia.   b) Agata.  c) Agnieszka.  d) Joasia. 

3. Co wziął ze sobą z domu Dawid, podczas ucieczki? 

 a) Książkę.  b) Skarbonę.  c) Piłkę.   d) 2 naleśniki z serem. 

4. Co robiła ciągle Julia na urodzinach Moniki? 

 a) Patrzyła na telewizor. b) Żuła gumę.  c) Naciskała guziczki PlayStation.  d) Jadła. 

5. Jakie ozdoby powieszono w ogrodzie na świerku? 

 a) Orzechy.  b) Łańcuchy.   c) Pierniczki.   d) Bombki. 

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

 1. Jakiego koloru była peleryna dziewczynki bujającej się na wysokiej huśtawce? ………………… 

 2. Jakiego koloru był domek, w którym zamieszkała Monika? ………………………………….......... 

 3. Jakiego koloru była sukienka wiedźmy? …………………………………........................................ 

 4. Jakiego koloru był Dawid, kiedy został kotem? ……………………………..................................... 

 

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

 1. Co zjadł tata, kiedy przyjechał do Dawida na „Dzień taty”? ………………………………............. 

 2. Co pomagał robić Dawid, mamie w kuchni? ……………………………........................................ 

 3. Co zostało upieczone z okazji ślubu Moniki i Dawida? ………………………………….....……….   

 

 

 

 

 

 



 

V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ __.                             (…./14) 

1. Co Monika podała Dawidowi do powieszenia na choince? 

2. Gdzie Monika trzymała swoją spódniczkę do tańca hula? 

3. Jakie buty kupiła pani Agnieszka, Dawidowi i Monice? 

4. Czym dojechał Dawid do miasteczka? 

5. Co pomógł Monice i jej cioci, lepić w kuchni Dawid? 

6. Jaka chciała być Monika? 

  

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

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

 
VII.  Korzystając ze słownika ortograficznego w wersji papierowej uzupełnij brakujące  
            „u” lub „ó”, „ż” lub „rz”, „ch” lub „h” oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):    (…./10) 
 1.  śl _b      ogr_d 
 2.  podr _ _     _ oinka 
  

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

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

 Monika chciała kupić 4 czekolady. W sklepie dowiedziała się, że 1 czekolada kosztuje 2,59 zł.  

             Ile pieniędzy wyda Monika kupując 4 czekolady? 

 

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

  

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

IX.  Zadanie przyrodnicze.                       (…./6) 
Różne organizacje felinologiczne stosują swoje kategoryzacje ras. W Polsce najczęściej spotykaną  
jest kod EMS stosowany przez FIFe i WCF. Podaj 4 kategorie ras kotów według FIFe. 
Kategoria I – …………………………………………………………………………............. 
Kategoria II – ……………………………………………………......................................... 
Kategoria III – …………………………………………………………………………………. 
Kategoria IV – …………………………………………………………………………………. 
 

X. Jeśli mógłbyś/mogłabyś wyruszyć w podróż, to gdzie byś pojechał/pojechała.  

Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

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