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Elżbieta Zubrzycka 
„Słup soli” 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 

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

1.  Jakie było przezwisko szkolnego dręczyciela? 

 a) Głaz.   b) Guz.   c) Gbur.   d) Gruz. 

2.  Ilu braci miał główny bohater? 

 a) Jednego.  b) Dwóch.   c) Trzech.  d) Nie miał brata. 

3. W jaki dzień tygodnia odbyło się tajne spotkanie? 

 a) Poniedziałek.  b) Piątek.  c) Środa.  d) Sobota. 

4.  Kto powtarzał Konradowi, że nie wolno bić innych ludzi? 

 a) Tata.   b) Mama.  c) Dziadek.  d) Ciocia. 

5.  Jaką czynność wykonywał Krąg Milczących Chłopców, gdy otoczył dręczyciela? 

 a) Tańczenie.  b) Klaskanie.  c) Skakanie.  d) Śmianie się.  

 

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

1.  Co gospodarze przygotowali na tajne spotkanie? 

 a) Chrupki.  b) Napoje.   c) Kanapki.   d) Ciasteczka. 

2. Kto z pracowników szkoły był obecny na spotkaniu dla wszystkich? 

 a) Pani dyrektor. b) Wychowawczyni. c) Woźny.   d) Pani bibliotekarka. 

3. Jakie cechy posiadał przyjaciel z opowiadania na tajnym spotkaniu? 

 a) Towarzyski.  b) Cichy.  c) Nieśmiały.   d) Wesoły. 

4. Jakie uczucia towarzyszyły dręczonym chłopcom? 

 a) Okropnie. b) Chcieli pójść na policję.  c) Byli obojętni. d) Chcieli o wszystkim powiedzieć nauczycielom. 

5.  Jakie rzeczy według liściku zostawionego w domu miał przygotować „gospodarz”? 

 a) Szklanki.  b) Talerzyki.  c) Miski.   d) Sztućce. 

 

III.         Wymień 4 dowolne związki frazeologiczne występujące w książce.        (…./12) 

1.  ………………………………………………………………………..  

2.  ……………………………………………………………………….. 

3.  ……………………………………………………………………….. 

            4.  ……………………………………………………………………..….. 

IV.        Wymień 3 imiona chłopców pojawiające się w książce.           (…./9) 

1. ………………………………………………………………………..  

2. ………………………………………………………………………..  

3. ………………………………………………………………………..   

 

 

 



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

      1. Nie ma się ich przed rodziną i przyjaciółmi. 
      2. Jak nazwał „gospodarz” gości na tajnym 
           spotkaniu?  
      3. Koledzy dręczyciela… 
      4. Co uważał dręczyciel za bilet wstępu?    
      5. Książkę „Słup soli” wydano w… 
      6. Nowy uczeń był dla dręczyciela… 
 
 

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

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

       1. plecak – ……………………………………........................................................................................... 

       2. szacunek – ………………………………………................................................................................... 

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

VII. Korzystając ze słownika synonimów, w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny  

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

       1. aprobata – …………………………………………………………………………………....................... 

       2. dręczyciel – ....…………………………………………………………….............................................. 

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

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

       W klasie 2b, do której chodziła Małgosia było 30 uczniów, spośród nich 5 dzieci było nowych.  

       Po roku 2 uczniów zmieniło szkołę z powodu przeprowadzki. Ile dzieci liczyła klasa po roku?  

       Działanie: ………………………………………………………………………………………………… 

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

IX.  Zadanie przyrodnicze.               (…./6)     
       Dopasuj rysunki do ich nazw, a następnie zaznacz w kółko drzewo występujące w treści książki. 

1)   2)    3) 

                             
 

a) żołędzie    b) jarzębina        c)   kasztan    
         

                                                                          
X.   Jak postąpiłbyś/postąpiłabyś, jeżeli w Twoim otoczeniu ktoś dręczyłby inne dzieci?  

       Odpowiedz pełnym zdaniem.               (…./2) 

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Tylko wtedy, kiedy będziemy szanować samych siebie, możemy wymagać 
szacunku od innych, tylko wtedy, kiedy uwierzymy w siebie samych,  

inni uwierzą w nas”. 

 

Oriana Fallaci 
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