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Krzysztof Petek 
„Tajemnica deszczowej nocy” 

Klasy: 7 - 8 

Rok:  1998 

Zakres: do str. 70 
 

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

1. Na pograniczu jakiej miejscowości zlokalizowany był obóz harcerski? 

a) Na pograniczu Borów Tucholskich.  

b) Na pograniczu Puszczy Kampinoskiej. 

c) Na pograniczu Suwałk. 

d) Na pograniczu Sanoka. 

2. Kto miał rozpalić ognisko w dniu gry? 

a) Druhna Hania. 

b) Druhna Alina. 

c) Druhna Kasia. 

d) Druhna Marta. 

3. W jaką część ciała został ranny Jajco? 

a)  W głowę.                     b) W nogę.             c) W rękę.                   d) W brzuch. 

4. O której godzinie miała zjawić się Jola przy kręgu ogniskowym obok jeziora? 

 a) O 10.00.                      b) O 11.00.             c) O 12.00.                 d) O 17.00.  

5. Co bandyci chcieli w zamian za uwolnienie harcerzy? 

 a) Złoto.                           b) Helikopter.         c) Samochód.             d) Biżuterię.   

 

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

1. Jakie włosy miała Marta? 

       a) Długie.                            b) Krótkie.              c) Kręcone.                d) Jasne.   

       2.   Jak nazywają się przyjaciele Jajco?  

                     a) Pchełka.                         b) Zezowaty.           c) Pucek.                    d)  Robert. 

       3.   Gdzie były schowane liny, których potrzebowali bandyci? 

                     a) W lesie.              b) W skrzyni.         c)  W metalowym hangarze.        d) W szopie. 

4. W jakim celu Zezowaty przyszedł do pielęgniarki? 

a) Po środki przeciwbólowe.   b) Po środki uspokajające.   c) Opatrunki.   d) Po środki nasenne.  

5.    W co był ubrany Jajco gdy obchodził podobóz? 

 a) Pionierki.                 b) Czerwony beret.               c) Czarny mundur.     d) Zielony beret.    

  

III.      Liczby. Wpisz odpowiednią liczbę.                                                                                                        (…/12)  

1. Ile razy Jajco pokłócił się z Martą w ciągu tygodnia?….....................................……………………………… 

2. Ile tygodni trwał już obóz?……………………………………………………………......................................... 

3. Ile pompek zrobił Jajco?.............................................................................................................................. 

4. Ile butelek środka uspokajającego Zezowaty chciał dla szefa?.................................................................. 

   

IV.       Kolory. Wypisz kolory podanych rzeczy.                                                                                                          (…/9) 

1. Jakiego koloru był guzik radiotelefonu?........................................................................................... 

2. Jakim światłem świeciła latarnia na środku placu?...........................................................................                                      

3. Jakiego koloru ubranie miał szef?...................................................................................................... 

        

 

 

 

 



 

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

    

   1. Nazwa tabletki, która miała uśmierzyć  

       ból  nogi? 

    2. Szczyt jaki miał zdobyć Jajco to Trzy…    

    3. Jola miała uciec do Białego... 

    4. Z czego wygrzebywano kamienie  

        do budowy latarni? 

    5. Co miał na głowie Scyzor podczas ataku 

         na harcerzy?        

    6. Środki nasenne były w… 

 

  

 

    VI.       Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej                                           (…/6)                                                                              

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

1. harcerstwo – ....................……………………………………………………………………………………………. 

2. obóz – …….........................………………………………………………………………………………………….  

    

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

 

    VII.       Korzystając z słownika j. polskiego, encyklopedii w  wersji papierowej podaj znaczenie  

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

1. sakwa  – ………………………….......................………………………………………………………………… 

2. petarda  – ………………….........................……………………………………………………………………….   

 

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

 

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

                 Na obozie harcerskim było 138 harcerzy. W grze terenowej wzięło udział 45 harcerzy.   
                 Ilu harcerzy zostało w obozie?              

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

    IX.       Zadanie przyrodnicze.                                                                                                                                       (…./6) 
Jakie drzewa dominują na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie?:              
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
X. Jakie cechy powinien mieć harcerz? Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                           (.…/2)   

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

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

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

 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.                          
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”. 

 

        Johann Wolfgang Goethe 
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