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

1. Magiczne drzewo było: 

a) sosną.   b) świerkiem.     c) dębem.   d) brzozą. 

2. W którym roku drzewo zostało trafione przez piorun? 

a) W 2010.  b) W 1999.    c) W 2000.   d) W 2005. 

3. W jaki sposób Kuki stał się właścicielem krzesła? 

a)  Dostał od ciotki.       b) Wyłowił z rzeki.    

c) Kupił na targu staroci.     d) Pożyczył je od pani Szmit. 

4. Co znajdowało się na drzwiach lodówki ciotki? 

a) Zamek szyfrowy.    b) Zasady domowe.    c) Magnesy.      d) Przepis na krem.  

5. Co się stało z autem ciotki, kiedy po zakończonej wizycie wyszła na ulicę? 

a) miało założoną blokadę na koło.    b) zostało porysowane przez chuliganów. 

c)  obsiadły je setki ptaków.      d) miało inny kolor. 

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

1. Kiedy ciotka Maryla była mała, to: 

a) lubiła słodycze.          b) udawała, że lubi słodycze.   

       c) grała na flecie najlepiej w szkole.        d) chowała pieniądze do słoika. 

2.    Co dzieci dostały od ciotki pierwszego dnia na śniadanie? 

       a) Płatki z mlekiem.  b) Grzanki i ser.    c) Kotlety.  d) Parówki. 

3.    Jakie punkty regulaminu ustalonego przez ciotkę obowiązywały dzieci? 

        a) Praca w ogrodzie.  b) Robienie zakupów.    c) Cisza i porządek.    d) Oszczędność. 

4.    Ciotka zatrudniała osoby, które: 

        a) były głuche.   b) miały krótkie włosy.   c) nie malowały paznokci.   d) były nieme. 

5.    Kiedy dzieci wyszły z pokoju na dwór, aby nikt ich nie podsłuchał przyszła po nie Marcelina.  

       Co miała w ręce? 

       a) Mandarynki.   b) Jabłko.    c) Nóż.    d)  Łyżkę. 

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

1. Z jakiej firmy była pizza wyczarowana przez dzieci? ……………………………………………………….. 

2. Jak nazywała się firma, w której zrobiono czerwone krzesło?…………………………………………….. 

3. Co odbywało się na Starym Rynku? …………………………………………………………………………. 

4. Jak nazywał się statek, na którym mieli grać rodzice dzieci?……………………………………………… 

5. Z jakiej firmy był szampon, którego użyła dziewczynka?………………………………………………….. 

6. Jaka była marka samochodu ciotki?…………………………………………………………………………. 

7. Za jaki napój byli przebrani ludzie na jarmarku?……………………………………………………………. 

8. Kto napisał sonatę zagraną przez rodziców w przebraniu?……………………………………………….. 

 
IV.  Ubrania. Odpowiedz na pytania.           (…./9) 

1. Co miał na głowie Filip, gdy Kuki uderzył go fletem w głowę? ……………………………… 

2. Co miała na nogach ciotka, gdy przyjechała w odwiedziny? …………………………………. 

3. Jak wyglądały kostiumy rodziców dzieci? ………………………………………………………. 

 

 



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

1. Kuki zerwał go z sufitu. 

2. Imię siostry mamy Filipa. 

3. Nazwisko reżysera filmowej adaptacji  

     „Czerwonego krzesła”. 

4. Instrument zniszczony przez Kukiego. 

5. Kolor krzesła. 

6. Imię siostry Filipa. 

 
 
 
 

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

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

1. drzewo – ………………………………………………        

2. krzesło – ………………………………………………  

 

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

 
VII.        Korzystając ze słownika języka polskiego w wersji papierowej wyjaśnij pojęcia oraz napisz  

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

1. haracz – ………………………………………………… 
2. jarmark – ……………………………………………… 
 
Źródło: ……………………………………………………………………………………………… 
 

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

Po parku jeżdżą dzieci na rowerach dwukołowych i trzykołowych. Razem jest 11 rowerów i 26 kółek.  

Ile dzieci jeździ na rowerach dwukołowych? 

 

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

 

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

 

IX.        Zadanie przyrodnicze.             (…./6) 

Jak nazywają się najwyższe drzewa na świecie?........................................................ 

Gdzie rosną?................................................................................... 

 
X.        Gdybyś był/była właścicielem magicznego krzesła, w jakim celu byś go użył/użyła?  

       Odpowiedz pełnym zdaniem.          (…./2) 

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

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

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

 
 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni". 
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