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„Przygody Tomka na Czarnym Lądzie” 
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Zakres: 
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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.                            (…./10) 

1. W którym roku Anglicy wymogli na sułtanie Mombasy podpisanie porozumienia zakazującego 

wywożenia niewolników z Afryki Wschodniej? 

a) W 1850.   b)  W 1845.          c) W 1843.                d) W 1844. 

2. Hunter władał dość biegle językiem polskim, którego nauczył się towarzysząc polskiemu 

podróżnikowi i badaczowi. Któremu? 

a) Janowi Dybowskiemu.   c) Janowi Dybkowskiemu. 

b) Januszowi Dybowskiemu.  d) Januszowi Dybkowskiemu. 

3. Kto, na prośbę Wimowskiego, opracował plan wyprawy? 

a) Hunter.   b) Hagenbeck.  c) Smuga. d) Nowicki. 

4. Gdzie Smuga słyszał o legendarnym okapi? 

a) W Londynie.   b) W Szwecji.   c) W Kenii.  d) W Szwajcarii . 

5. Kto uczył Tomka strzelać? 

a) Bosman Nowicki.  b) Ojciec.  c) Smuga.  d) Hunter.  

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

1. Kim był Hunter? 

a) Zawodowym przewodnikiem.  c) Tropicielem zwierząt. 

b) Plantatorem.    d) Marynarzem. 

2. Gdzie podróżnicy zamierzali polować na goryle? 

a) W okolicach jeziora Kiwu.   b) W Etiopii.       c) W dżungli Ituri.          d) W Tanzanii. 

3.  Które kraje zamierzali przemierzyć polując na zwierzęta? 

a) Kenię.               b) Ugandę.       c)  Etiopię.           d) Tanzanię. 

4. Co podróżnicy kupili w sklepie u Indusa? 

a) Pięć dużych zielonych brezentowych namiotów. c) Kilka blaszanych waliz. 

b) Dwa białe namioty dla tragarzy.    d) Pięć łóżek polowych. 

5. Jak wyglądał ojciec Tomka? 

a) Był niski.   b) Był wysoki.  c) Był barczysty.  d) Miał surowy wyraz twarzy.  

 

III. Liczby. W miejsce kropek wstaw odpowiednie liczby.                                                                    (…./12) 

1. Oczyszczoną skórę garbuje się mocząc przez ………....……….. dni w wodzie, do której się dodaje 

naciętej kory mimozy. 

2. Ilu Masajów zabrali ze sobą podróżnicy? ………………………………………………………………..  

3. Ile metrów perkalu zażądał Kisumo za wynajęcie wojownika?   ……………………………………...  

4. Ile wołów zakupił Wilmowski od wodza Kisumo? ……………………………………………………….. 

  

IV. Imię. W miejsce kropek wpisz imię, bądź nazwisko właściwej osoby.                                            (…./9) 

1. Który z podróżników jako pierwszy ujrzał Kilimandżaro, najwyższą górę Afryki? 

……………………………… 

2. Imię kilkuletniego władcy Bugandy (dwa wyrazy): 

……………………………………………………………………………  

3. Nazwisko Anglika, przyjaciela Huntera, u którego w pobliżu Nairobi zatrzymali się podróżnicy:             

…………………………………………………………………..  



 

V. Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pół utworzą hasło: __ __ __ __ __ __ __.          (…./14) 

 

1. Wiatr wiejący od wybrzeży Azji. 

2. Łóżko na statku. 

3. Dzielnica Warszawy, z której pochodził bosman. 

4. Pierwszy zobaczył ośnieżone szczyty Kenii. 

5. Dwukołowy powozik ciągnięty przez ludzi. 

6. Tomek zabił nim tygrysa bengalskiego. 

 

 

 

 

VI. Korzystając ze słownika w wersji papierowej przetłumacz wyrazy na język polski  

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

1. hunter – …………………………………………….................................................................………… 

2. tribe – …………………......................................................................…………………………………..  
 

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

 

VII. Korzystając ze słownika synonimów w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny  

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

1. polowanie – ………………………………………………………………………………………………. 

2. tropiciel – ………………………………………………………………………………………………..  
 

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

 

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

Masajowie postanowili zmniejszyć swoje stado. We wtorek sprzedali połowę wszystkich krów,  
w czwartek sprzedali połowę stada, które im pozostało, a w sobotę 3 krowy się zgubiły. W zagrodzie 
zostały 124 krowy. Ile krów mieli Masajowie zanim zaczęli je sprzedawać? 
 
Działanie: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

IX. Zadanie przyrodnicze. Afrykę zamieszkują:                                                                                       (…./6) 
a) najszybsze zwierzę lądowe: ……………………………................................................………. 
b) największy ptak: …………………….................................................……………………………. 
c) największe zwierzą lądowe: …………………….................................................……………….. 

 
X. Napisz, czy podobnie jak Tomek, chciałbyś/chciałabyś podróżować po Afryce i dlaczego. 

Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                              (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 
wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”.  

 

Mark Twain         
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