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Julia Duszyńska 

„Cudaczek Wyśmiewaczek” 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 
 

 

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

1. Gdzie leżało miasteczko? 

a) Nad rzeczką.  b) Nad morzem.  c) Nad jeziorem. d) W górach. 

2. Ile lat miała Panna Obrażalska? 

a) 7.               b) 6.             c) 8.          d) 10. 

3. Gdzie chował się Cudaczek chodząc z Obrażalską do szkoły? 

a) W piórniku.                 b) W plecaku. 

c) W warkoczykach.    d) W worku na kapcie. 

4. Czym żywił się Cudaczek? 

a) Słodyczami.             b) Śmiechem.           c) Mięsem.                  d) Warzywami.  

5. Co robiła Babcia/Karolcia w kuchni? (W różnych wydaniach obie postacie występują) 

zamiennie.) 

a) Zmywała.             b) Gotowała zupę.          

 c) Kroiła warzywa.           d) Wałkowała ciasto.  

 

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

1. Dlaczego rodzice nie chcieli zabrać Obrażalskiej do cioci? 

       a) Bo będą tam starsi.  b) Dziewczynka musi odrabiać lekcje. 

       c) Późno wrócą.   d) Będą poruszane tematy nieodpowiednie dla dzieci. 

2. Co dziewczynka spakowała do chustki? 

                    a) Trochę bielizny.        b) Drugą sukienkę.  c) Lalkę.                d) Kanapki. 

3.   Gdzie mieszkał Pan Złośnicki? 

      a) Na przedmieściach.    b) W ostatnim domu. 

      c) Przy rynku.                    d ) W narożnym domu. 

4. Kto mieszkał razem z Panem Złośnickim? 

       a) Siostra Danusia.       b) Młodszy brat Tadek.    c) Babcia.              d) Starszy brat Tadek. 

5. Gdzie Złośnicki szukał ołówka? 

a) Na stole.            b) W plecaku.             c) W szufladzie.     d) W przedpokoju. 

 

III. Ile? Odpowiedz na pytania.                                                                                                                (…./12) 

1. Ile razy na dzień panna Obrażalska obrażała się?  …………………………….. 

2. Na ile dzieci obraziła się w szkole panna Obrażalska? …………………………….. 

3. Ile dni spał Cudaczek-Wyśmiewaczek po przygodzie Kasi z wronim gniazdem? …………………  

4. Ile dni przesiedział Cudaczek-Wyśmiewaczek na półce w aptece po pobycie u Beksy? ………….. 

 

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

1. Jaki kolor miała tasiemka, którą zawiązała sobie na rękę panna Obrażalska? 

……………………………………………. 

2. Jaki kolor miała tasiemka, którą mama zawiązała Kasi warkoczyki? 

…………………………………………… 

3. Jaki kolor miało oczko pierścionka, który zgubiła dziewczynka? ……………………………………………

  



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

 

1. Mogą być parterowe, wielopiętrowe. 

2. Jeżdżą po niej auta. 

3. Rosną na nim kwiaty, często w skrzynkach. 

4. Tak nazywamy kogoś, kto ciągle płacze. 

5. Odgłos kół jadącego pociągu. 

6. Czekasz na nim na pociąg. 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. rzeka – ………………………………………………………………………………….………………….  

2. miasto – …………………………………………………………….………………….…………………. 
 

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

VII. Korzystając z słownika synonimów w wersji papierowej podaj synonim podanych słów  

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

1. tłumoczek – ………………………………………………………………………………………………… 

2. lament – ……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Cudaczek – Wyśmiewaczek spędził u Pana Złośnickiego trzy tygodnie. Ile to dni? 
 
Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

IX. Zadanie przyrodnicze.                                                                                                                           (…./6) 
Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima? …………………………………………………………………………. 
Ile dni ma grudzień? …………………………………………………………………………………………………… 
Ile miesięcy przypada na jeden kwartał? …………………………………………………………………………… 

 

X. Dlaczego Cudaczek – Wyśmiewaczek wyprowadzał się od Obrażalskiej, Złośnickiego i Beksy?       (…./2) 

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

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

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Obrażony zawsze przebacza, obrażający nigdy”. 

 

Jan Jakub Rousseau 
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