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Julian Tuwim 

„Wiersze wybrane”. Cz. 2 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: 
„Pan Maluśkiewicz 
i wieloryb”, „O panu 
Tralalińskim”, „Taniec” 

 

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

1. Z  jakiego miasta portowego wypłynął w podróż pan Maluśkiewicz? 

a) Z Gdańska.     b) Z Gdyni.  

c) Ze Szczecina.    d) Z Kołobrzegu. 

2. W jakim mieście mieszkał pan Maluśkiewicz? 

a) W Katowicach.    b) W Gdyni.    c) W Krakowie.     d) W Warszawie. 

3. Do jakiego tańca zaprosił stołek wiaderko? 

a) Do walca.      b) Do polki.    c) Do kujawiaka.    d)  Do oberka. 

4. Z czym tańczył piec? 

a) Z miotłą.      b) Z dzbankiem.   c) Z kijem      d) Z talerzem. 

5. Na jakiej ulicy mieszkał pan Tralaliński? 

a) Na ul. Tralalińskiej.    b) Na ul. Wesolińskiej. 

b) Na ul. Śpiewowickiej.   d) Na ul. Radosnej. 

  

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

1. Jak nazywała się pałeczka, którą dyrygował pan Tralaliński? 

a) Smyczek.    b) Batuta.    c)  Tralaleczka.    d) Patyczek. 

2. Skąd  słychać było  pieśń o gospodarzu? 

a) Z kuchni.     b) Z balkonu.   c)  Z łazienki.   d)  Z garażu. 

3.  Kto śpiewał z panem Tralalińskim? 

a) Piekarz, nauczycielka.    b) Górnik, listonosz. 

c) Adwokat, doktor.       d) Pokojówka, gazeciarz. 

4. Co wziął na swoją  łódkę pan  Maluśkiewicz? 

a) Globus, telewizor.     b) Namiot, rower. 

c) Radio, armatę.      d) Komputer, hulajnogę. 

5. Jakie przedmioty tańczyły w wierszu? 

a) Skrzynia, siekiera.     b) Dzbanek, talerz. 

c) Łopatka, grabie.      d) Półka, stół.  

  

III. Nazwy. Uzupełnij nazwy członków rodziny pana Tralalińskiego.                    (…./12) 

1. synek -       ……………………………….......................................................................................………………. 
 

2. żona -         …………………………………......................................................................................……………. 
 

3. kotek -       ……………........................................................................................………………………………… 
 

4. papużka -  ………………..….............................................................................................................................  
 

IV.   Ile? Wpisz cyfrę oznaczającą, ile czego było w wierszu.                               (…./9) 

1. Ile dni jeździł na rowerze po „wyspie” pan Maluśkiewicz? …………….................................………………… 

2. Jak  długo płynął pan Maluśkiewicz nim zobaczył „wyspę”? …………..........................………………………. 

3. Ile wioseł wystrugał pan Maluśkiewicz z zapałki? .....……….........................................................…………….  



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

1. Samolot Maluśkiewicza. 

2. Na dnie łódki Maluśkiewicza. 

3. Część ciała wieloryba, w które  wbijał gwoździa. 

4. Przewoził w beczce. 

5. Podróż statkiem, żaglówką. 

6. Spokojny, Indyjski. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. mysz –  …………………………………..........................................................................................………… 

2. wieloryb – …………………………………............................................................................................…….  
 

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

 

VII. Korzystając ze słownika ortograficznego, słownika j. polskiego, w wersji papierowej wyjaśnij pisownię  

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

1. łódka – ……………….............................................................................................…………………………… 

2. wrócę – ………………….........................................................................................…………………………… 
  

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

 

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

Pan Maluśkiewicz  przygotował 20 ciasteczek na podróż. Codziennie jadł 4 ciasteczka.  
Przez ile dni jadł ciasteczka? 
 
Działanie: …………………………………….………………….…………………………………………………………. 
 
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IX. Zadanie przyrodnicze. Podkreśl nazwy wielorybów (waleni).               (…./6) 
 

humbak, ośmiornica, rekin,  płetwal błękitny, płaszczka, kaszalot, 
białucha, delfin, foka, sejwal, halibut 

 
X. Gdzie chciałbyś/chciałabyś popłynąć w rejs statkiem i dlaczego tam?  
    Odpowiedz pełnym zdaniem.                              (…./2) 

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego 
Wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego”. 

 

Julian Tuwim 
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