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Grzegorz Kasdepke 
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Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 
 
 

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

1. Gdzie mieszka Kornel? 

 a) W kamienicy.  b) W bloku. c) W domku jednorodzinnym.  d) W wieżowcu. 

2. Kim z zawodu jest Witek? 

 a) Reżyserem.   b) Radiowcem. c) Scenarzystą.    d) Dźwiękowcem. 

3. Gdzie mieszka prawdziwy tata Kornela? 

 a) W Dublinie.  b) W Londynie. c) W Chester.   d) W Liverpoolu. 

4. Co Kornel zobaczył na podłodze salonu, gdy wrócił ze szkoły? 

  a) Płócienną torbę.  b) Karton.  c) Wiklinowy kosz.   d) Plastykowy kosz. 

5. W jaki dzień tygodnia dzwonił tata Kornela? 

 a) W poniedziałek. b) W niedzielę. c) W czwartek.    d) W środę. 

 

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

1.  Jaki był Edzio, pies pana Marianka? 

 a) Drobny.  b) Mały.  c) Żywy.   d) Ruchliwy. 

2. Co leżało na klasowym wigilijnym stole? 

 a) Świece.  b) Ciasta. c) Owoce.    d) Słodkości. 

3. Narrator chciał dokonać prezentacji, a co w tym czasie miał zrobić Kornel? 

 a) Umyć się.   b) Zjeść śniadanie. c) Ubrać się.    d) Odrobić lekcje. 

4. Jakiego rodzaju spodnie nosi Witek? 

 a) Spodnie z garnituru. b) Sztruksy.  c) Dresy.   d) Dżinsy z rozszerzanymi nogawkami. 

5. Od kogo Kornel otrzymywał drobiazgi, z których się cieszył? 

 a) Mamy.  b) Dziadków.   c) Cioci.    d) Przyjaciela. 

 

III.  Czym Kornel imponował Witkowi?             (…./12) 

 1. m………………………………......… 

 2. u……………………………………… 

 3. w……………………………………… 

 4. p……………………………………… 

 

IV. O jakich porach dnia Kornel miał wyprowadzać „Rózgę”?            (…./9) 

 1. …………………………………….. 

 2. …………………………....……….. 

 3. …………………………………….. 

 

 

 

 

 
 



V. Rozwiąż rozsypankę sylabową. Są to pewne nazwy. Czego? – wpisz w haśle: 
             __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __.                                  (…./14) 
  

1. MOBEWO ………………….………………………........ 

 2. WERWA ……………………..…………………………... 

 3. KOTÓWMO ……………………………………………… 

 4. GAPRA ………………………………………………....... 

 5. CHOOTA ……………………………………………….... 

 6. BORZLIŻO ……………………………………………….. 

VI. Korzystając ze słowników wersji papierowej przetłumacz na język angielski oraz napisz tytuł 
 książki, z której korzystałeś (źródło):               (…/6) 
 1. łzy – ………………………………………………………………………............................................... 
 2. księżyc – ………………………………………………………………....................................................   

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………...... 
 
VII. Korzystając ze słownika synonimów w wersji papierowej podaj  wyrazy bliskoznaczne oraz napisz 
 tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):          (…./10) 
 1. wieko – ...........................…………………………………………………………………………………… 
 2. zaintrygować – ……………………………………………………………………….……………………..  
 

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.               (…./6) 
 Kornel ma teraz 8 lat, cztery lata temu zamieszkał z nim i jego mamą Witek. Ile lat miał Kornel,  
             gdy Witek się do niech wprowadził? 

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

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………… 
 
IX. Skąd pochodzi nazwa Bielany?               (…./6 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
X.  Czy według Ciebie mama Kornela i Witek słusznie postąpili, każąc Kornelowi wyprowadzać smycz? 

 Odpowiedz pełnym zdaniem.              (…./2) 

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

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

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Dzieci, które czytają (nawet komiksy!), lepiej się uczą, myślą pozytywnie, 
a ponieważ poziom wykształcenia wiąże się z sukcesem i zadowoleniem 

z życia, można przypuszczać, że są szczęśliwsze”. 

 

Mirosława Bogacz         
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