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

1. Książka „Dynastia Miziołków” jest: 

 a) pamiętnikiem. b) dziennikiem. c) opowiadaniem. d) legendą. 

2. Jak nazywał Mamiszon dyrektora szkoły? 

 a) Łososiowym łebkiem. b) Karpiowym łebkiem. c) Śledziowym łebkiem. d) Makrelowym łebkiem. 

3. W co upchnęła Kaśka buraczki, gdy nie chciała ich zjeść w przedszkolu? 

 a) W rękawiczki. b) W podkolanówki. c) W rękaw swetra. d) W rajstopy. 

4. Ogryzek jest: 

 a) szczurem. b) papugą. c) kotkiem. d) chudym ratlerkiem. 

5. Kto otrzymał wpis do dzienniczka: „Podgląda dziewczynki w szatni, proszę o natychmiastowy kontakt 

z dyrekcją szkoły”? 

 a) Miziołek. b) Fifa. c) Papiszon. d) Piroman. 
 

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

1. Mały potwór tak naprawdę nosi imiona: 

 a) Anna. b) Katarzyna. c) Joanna. d) Klementyna. 

2. Według Miziołka 27 maja imieniny obchodzą: 

 a) Jan. b) Nikodem. c) Filip. d) Juliusz. 

3. Które listy były adresowane do babci Miziołka? 

 a) List 3. b) List 5. c) List 9. d) List 11. 

4. Co zabrał Miziołek na spacer z rodziną w Łazienkach? 

 a) Kanapki. b) Durszlak. c) Siatkę na motyle. d) Lejek. 

5.  Dziadek obiecał Miziołkowi w liście, że z dworca odbiorą go: 

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

III. Uzupełnij daty (dzień i miesiąc) wydarzeń. (…./12) 
 

 

1. Dzień, kiedy mama chciała upiec babkę …………………………………………………………………… 
2. Dzień kiedy ogłoszono wybory Miss Szkoły ……………………………………………………………….. 
3. Dzień afery z Emilką ………………………………………………………………………………………….. 
4. W tym dniu tata dostał podwyżkę …………………………………………………………………………… 

 
 

IV. Ubrania. Wymień 3 części ubioru, pojawiające się w książce. (…./9) 
 

 
1. Mama kupiła je na poprzedniej wyprzedaży ………………………….. …………………………..… 

2. Kaśka próbowała ubrać w to Ogryzka ………………………. …………………..…………………… 

3. Papiszon próbował wciągnąć je na piżamę …………………………………………… 

 

 

 

 

 



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

 

 

1. Kropka, przecinek to…  

2. Nazwisko autorki książki. 

3. … im. K. Makuszyńskiego 

otrzymała ją za książkę „Dynastia 

Miziołków”.  

4. Maniak techniki komputerowej. 

5. Grając w „Czarnego Piotrusia” 

zagląda w karty i kantuje.  

6. Jest kłamczuchą i skarżypytą. 

 

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

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

1. potwór – …………………………………….................................................................................... 

2. klakson – …………………………………….................................................................................. 
 

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

(…./6) 

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego, w wersji papierowej, podaj znaczenie słowa  

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): 

(…./10) 

 

1. dynastia – ……………………………………...................................................................................... 

2. roztargnienie – ……………………………………................................................................................ 

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

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

 Miziołek, wyjeżdżając na wakacje dostał 100 zł od rodziców, a 25 od dziadków. 
 Szybko zabrakło mu pieniędzy, więc dosłano mu jeszcze 30 zł. Ile w sumie dostał pieniędzy? 
  
 Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 

 Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

IX. Zadanie przyrodnicze.  (…./6) 
          Wyjaśnij, czym są winniczki oraz czym się żywią?  
          Napisz skąd zaczerpnąłeś tę informację (podaj tytuł książki lub dokładny adres strony internetowej).    

1. .............................................................................................................................................................. 
          
          Źródło: ………………………………………................................................................................................... 
 

 

X. Czy twoim zdaniem Miziołek należy do grzecznych dzieci? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2) 
 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Mądry człowiek dostrzega i uznaje prawdę, choćby była czymś najmniej 
oczekiwanym. Prawda to najwspanialszy klejnot”. 

 

Terry Goodkind 

 

www.Wielka-Liga.pl  
FORMULARZ NR B23 – wersja: 1.0, autor: Katarzyna Antosz, wersja: 2.0, autor: Anna Tompolska, 
Rok opracowania: 2016. Korekta 2021 r.  
Jeżeli podoba Ci się nasza działalność, wesprzyj nas:  OPP 1%: KRS 0000480646   lub 
 DAROWIZNA Z DOPISKIEM „WLC – Cele Statutowe”:     NUMER KONTA: 07 1600 1462 1839 6186 8000 0001 

 

 

1                 

     2       

     3         

    4          

    5          

          6         

http://www.wielka-liga.pl/

