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

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 A36 
 

Wojciech Widłak 

„Pan Kuleczka. Dom” 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 
 

 

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

 

1. Gdzie zimą chowała się Bzyk-Bzyk? 

a) Pod muszką Pana Kuleczki.   b) W kieszonce kurtki Pana Kuleczki. 

c) W rękawiczce Pana Kuleczki.    d) Pod czapką Pana Kuleczki. 

2. Jak się nazywa przytulanka Katastrofy? 

a) Mysza Wisza.  b) Mysza Nisza.        c) Mysia Pysia.         d) Mysza Krycha. 

3. Jakie słowo potrafi powiedzieć Bzyk-Bzyk? 

a) Tak.    b) Buuu .        c) Fiuu.   d) Nie. 

4. Co zobaczył Pan Kuleczka gdy zamknął oczy? 

a) Żółtą rybę.    b) Statek piracki.     c) Niebieskiego smoka.    d) Niebieskie morze. 

5. Pypeć i Katastrofa łupali orzechy. Na co? 

a) Na ciasteczka orzechowe.    b) Na muffinki orzechowe.  

 c) Na orzechowy tort.     d) Na orzechowe ciasto.  

 

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

 

1. Czego nie potrzeba, by się przewrócić? 

a) Nart.   b) Górki .  c) Krawężnika.  d) Roweru. 

2. Jakie dźwięki wpadały przez uchylone okno pokoju? 

a) Szmery.    b) Szelesty.  c) Rechotania.   d) Kumkania. 

3.   O jakich książkach rozmawiali Pypeć i Katastrofa? 

a) O piratach.   b) O smokach.   c) O samochodach.   d) O księżniczkach.  

4. Co jedli na śniadanie?  

a) Świeże mleko.    b) Pachnącą jajecznicę. c) Pachnące bułeczki.   d) Chrupiący chleb. 

5. Co według Katastrofy można robić latem? 

a) Patrzeć w chmury.  b) Słuchać ptaków.   c) Oglądać ślimaki.  d) Leżeć na łące. 

  

III. Wymień wszystkich bohaterów książki.                                                                                              (…./12) 

 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………….   

3. ……………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………. 

   

IV. Jak kaczka, pies i mucha nazwali swoje stateczki?                                                                             (…./9) 

 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………. 

     



V. W wykreślance ukryły się pewne nazwy, wykreśl je i zapisz, a następnie zastanów  

        się, co je łączy i zapisz jako hasło: ……………………………………………………..                (…./14) 

 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….  

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

5. ………………………………………………. 

6. ………………………………………………. 

 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej, przetłumacz  

na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                         (…/6) 
 

1. poziomka – …………………………………………………………………………………………… 

2. ścieżka – ………………………………………………………………………………………………    
 

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

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego w wersji papierowej, podaj znaczenie słowa  

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                                                                      (…./10) 
 

1. strumień – ……………………………………………………………………………………………… 

2. lampa – ………………………………………………………………………………………………….  
 

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

 

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

Katastrofa ma dwie nogi, Pypeć cztery. Razem z muchą Bzyk-Bzyk mają  nóg 12. Ile nóg ma Bzyk-Bzyk. 
 
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

IX. Kto, kiedy i gdzie wynalazł lampę naftową?                                                                                          (…./6) 
 

Kto? (imię i nazwisko): …………………………………………………  
Kiedy? (rok): …………………………………………………………… 
Gdzie? (miasto): ………………………………………………………. 

 
X. Czy warto czytać bajki? Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                         (…./2) 

 

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

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej”. 

 

Carlos Ruiz Zafón 
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