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

1. Jak ma na imię mama Łukasza? 

 a) Katarzyna. b) Krystyna. c) Klara. d) Kinga. 

2. Czym pachniało w mieszkaniu Pani Cebulskiej? 

 a) Choinką. b) Plastikowymi 
kwiatami. 

c) Gotowaną kapustą. d) Ziołami. 

3. Zanim Łukasz przeprowadził się do Brzegu do „Wielkiego Klifu”, mieszkał: 

 a) w Zakopanem. b) w Warszawie. c) w Ustroniu. d) w Giżycku. 

4. W pensjonacie Łukasz zajął pokój z numerem: 

 a) 1. b) 8. c) 81. d) 18. 

5. Dlaczego pensjonat nazywał się „Wysoki Klif”? 

 a) Jest wysoko  
    położony. 

b) Znajduje się nad  
    morzem. 

c) Został tak nazwany na  
    cześć przodków rodziny. 

d) Był daleko od brzegu  
    morza. 
 

 

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

1. Nazwy, jakich nadmorskich miejscowości pojawiają się w opowieści „Za niebieskimi drzwiami”? 

 a) Rewal. b) Bydgoszcz. c) Sopot. d) Olsztyn. 

2. Które określenia najlepiej opisują Agatę Borską? 

 a) Przedpotopowe  
    sznurowane buty. 

b) Elegancka fryzura. c) Ubrana w modną  
    sukienkę. 

d) Niewielkie okulary w  
    drucianych oprawkach. 

3. Droga do „Wielkiego Klifu” była daleka, dlatego Łukasz z ciotką podróżowali: 

 a) autostopem. b) bryczką. c) furgonetką. d) pociągiem. 

4. Ciotka Agata miała całkiem spory zbiór czarno-białych fotografii. Bystre oko Łukasza dojrzało na nich: 

 a) mamę Łukasza. b) babcię Łukasza. c) wujka Zbigniewa. d) kuzynkę Zosię. 

5.  Miasteczko, w którym zamieszkał Łukasz okazało się niewielkie. Mieściły się tu tylko: 

 a) smażalnia ryb. b) czynny dworzec  
    kolejowy. 

c) budka z pamiątkami. d) księgarnia. 

 

III. 

 

Zadanie tematyczne. Kolory. Wymień 4 przedmioty, w kolorze srebrnym i niebieskim,  

które pojawiają się w książce. 

(…./12) 

 

 

1. srebrne ……………………. 
2. srebrne …………………… 
3. niebieskie …………………… 
4. niebieskie ……………………. 

 
 

IV. Zadanie tematyczne. Szpital. Odpowiedz na pytania. (…./9) 
 

 
1. Co pani Cebulska przyniosła chłopcu do szpitala? …………………….  

2. Pewna dziewczyna ze szpitala wyobrażała sobie, że ból to ………………….. 

3. Jacy koledzy/koleżanki odwiedzili chłopca w szpitalu? …………………………………………………… 

 



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

 

1. Pani Cebulska była nazywana… 

2. Monika, Pchełka i… 

3. Za niebieskimi… 

4. Kim dla Agaty Borowskiej była mama Łukasza? 

5. W tym pomieszczeniu, w nadmorskim pensjonacie, 

                 znajdowały się lodówki i zamrażarki. 

6. „… Klif”. 

 
 
 

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

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

1. klif – …………………………………….................................................................................... 

2. wieża – …………………………………….................................................................................. 
 

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

(…./6) 

 

VII. Korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych, w wersji papierowej podaj 2 synonimy 

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

(…./10) 

 

1. kredens – ……………………………………............................................................. 

2. strych – ……………………………………............................................................. 

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

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

 „Wysoki Klif” jest ogromnym domem. Mieści się w nim wiele pokoi gościnnych, tajemniczych  
 pomieszczeń, strychów, komórek i spiżarni. Czy potrafisz obliczyć, ile pokoi jest w pensjonacie  
 na „Wysokim Klifie”, jeśli na parterze i pierwszym piętrze jest po 12 pokoi, a na drugim piętrze 8? 
  

 Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

IX. Zadanie historyczne. (…./6) 
 „Wysoki Klif” był bardzo stary, przed wojną był tu pensjonat i restauracja. Nazywał się wtedy,  
 tak samo tylko w innym języku. W czyim posiadaniu (narodowość właścicieli) był wtedy dom i jaką nosił nazwę?  
  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

X. Zostaw wiadomość dla Łukasza (np. napisz, czego mu życzysz). Odpowiedz pełnym 

zdaniem. 

(…./2) 

 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Pamiętajcie! Nigdy nie należy pukać do drzwi zbyt długo! Bo nawet, jeśli 
nikogo za nimi nie ma, to jednak ktoś może wam otworzyć…”. 

 

Marcin Szczygielski 

„Za niebieskimi drzwiami” 
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