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Mira Jaworczakowa 

„Oto jest Kasia” 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: 
rozdziały 
I - XI 

 

 

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

1. Jak miał na imię starszy brat Kasi? 

a) Jurek.            b) Jarek.   c) Jacek.                            d) Julek. 

2. Co zobaczyła Kasia wyglądając przez okno? 

a) Czerwony samochód.   b) Maszerujących żołnierzy. 

c) Wóz.     d) Grubego chłopca z zielonym bębenkiem. 

3. Przy jakiej ulicy mieściło się mieszkanie rodziny Kasi? 

a) Wesołej 13.               b) Wesołej 11.  c) Warszawskiej 11. d) Pogodnej 11. 

4. W czym Kasia przeszkadzała bratu? 

a) W odrabianiu lekcji.  b) W sprzątaniu.    c) W czytaniu książki. d) W majsterkowaniu.  

5. Co rodzice przynieśli Kasi po powrocie z kina? 

a) Lalkę.          b) Cukierki.                        c) Książkę.           d) Czekoladę.  
 

 

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

1. Cechy wyglądu zewnętrznego Kasi, to: 

a) okrągła buzia.            b) niebieskie oczy.         c) kręcone włosy. d) zadarty nos. 

2. Zaznacz imiona koleżanek Kasi: 

      a) Ewka.          b) Magdzia.  c) Irenka.        d) Emilka. 

3.   Kogo Kasia zastała w domu po powrocie ze szkoły? 

      a) Ciocię Klocię.        b) Wujka Zygmunta. c) Dziadka Hilarego. d) Babcię Zosię. 

4. Jak Kasia zachowywała się przy gościach? 

a) Skakała koło cioci.       b) Robiła różne minki. c) Robiła fikołki.  d) Śpiewała. 

5. Co Jurek trzymał w skrzynkach? 

a) Śrubokręty.           b) Obcęgi.           c) Druty.            d) Imadła. 

 
   

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

1. Gdzie mama Kasi pojechała pewnej nocy? …………………………………………………………………… 

2. Co w kuchni wydawało okropny zapach?……………………………………………………………………… 

3. Jakie włosy miał Jurek – brat Kasi? …………………………………………………………………………… 

4. Ile pudełek pasty do podłogi kupił tato? ………………………………………………………………………… 

 

IV. Uzupełnij.                                                                  (…./9) 

 

1. Kasia dostała dwóję z ……………..………….., bo nie nauczyła się ……………………………… 
                                                          (czego?)                                                                            (czego?) 

2. Na ślimaczku Agnieszki wyszyto: …………………………………… …………………………………………. 

…………………………………… …………………………………………………………………………………. 
                                                                                 (co?) 

3. Tato był na delegacji w ………………………………………….   …………………. tygodnie. 
                                                                                 (gdzie?)                                       (ile?) 



V. Połącz ze sobą pasujące elementy, wpisując do tabelki właściwe litery.                                          (…./14) 

 

1. Agnieszka  a) to najwyższy chłopiec w… 
klasie. 

 1  

2. Antolka b) to ciocia Kasi.  2  

3. Jędrek c) to mała siostrzyczka Kasi.  3  

4. Małgosia d) to nowa koleżanka w szkole.  4  

5. Krysia e) to lalka Kasi.  5  

6. Jurek                           f) siedziała w ławce z Kasią.  6  

7. Ewka                           g) uwielbiał czytać.  7  

 

 

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

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

1. siostra – …………………………………………………………………………………………………………… 

2. koleżanka – ……………………………………………………………………………………………………….  

 

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

 

VII. Korzystając ze słownika lub encyklopedii w wersji papierowej, podaj znaczenie słowa oraz napisz  

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

1. pauza – …………………………………………………………………………………………………………… 

2. obcęgi – …………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

Książka „Pyza na polskich dróżkach” kosztowała 25 zł. Kasia miała 20 zł. Ile pieniędzy brakowało Kasi, 
żeby kupić książkę? 
 
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

IX. Zadanie plastyczne.                (…./6) 
       Jaki kolor powstanie z połączenia tych barw?                                                 

1. niebieskiej i żółtej – ……………………………………………………………………………………………… 
2. niebieskiej i czerwonej – …………………………………………………………………………………………. 
3. czerwonej i żółtej – ………………………………………………………………………………………………. 

 

X. Dlaczego Kasia nie potrafiła zaakceptować siostrzyczki. Odpowiedz pełnym zdaniem.               (…./2) 

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

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

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

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

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

 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony”. 

 

Paulo Coelho 
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