
……………    …………………………………………………….   …………………..    …………..
nr uczestnika                                          (imię i nazwisko, klasa)                               (data oddania)                     (punkty)

    

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Gdzie znajdowała się stacja badawcza imienia profesora Dobrowolskiego?

a) na wschodnich brzegach Afryki                              b) na wschodnich brzegach Antarktydy
c) na północnych brzegach Antarktydy                      d) na wschodnich brzegach Afryki

2. Który z pomocników profesora rozbił sobie kolano?
a) Andrzej                       b) Janek                              c) Władek                       d) Staszek

3. Do jakiego gatunku należały znakowane pingwiny?
a) cesarskie                     b) królewskie                      c) Marysi                       d) Adeli

4. Jak nazywano pingwina z czarną łatką na białym gorsecie?
a) doktorek                     b) naukowiec                       c) elegancik                   d) profesorek

5. Jakie zwierzę zaatakowało pingwiny?
a) konik morski               b) tygrys morski                  c) lampart morski         d) rekin

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Bohaterami książki są?

a) badacze naukowi                 b)   pingwiny                 c) astronomowie                d) gwiazdy
2. W jaki sposób przyrodnicy znaczyli pingwiny? 

a) malowali grzbiety żółtą i niebieską farbą                      b) zakładali metalowe obrączki       
c) znaczyli grzbiety czerwoną i zieloną farbą                   d) wiązali na łapkach czerwone 
wstążeczki

3. Kto odkrył tajemnicę zaczarowanej zagrody?
a) pilot śmigłowca               b) Andrzej     c) kapitan statku     d) z sąsiedniej stacji badawczej

4. W jaki sposób pingwiny uciekały z zagrody?
a) przefruwały przez zagrodę                                                b)  wchodziły po drabinie            
c) ustawiały się w żywą piramidę                                         d) zjeżdżały po lodowej ścianie

5. Co robiły pingwiny na wiosnę?
a) wracały na Antarktydę                                                      b) nie wracały na Antarktydę     
c) zakładały nowe gniazda                                                    d) wracały do swoich gniazd

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Pingwiny budują gniazda z ……………………………………………………………………...….

2. Obrączki służące do znakowania pingwinów były wykonane z …………………………………...

3. Profesor i jego pomocnicy zbudowali zagrodę dla pingwinów z …………………………………..

4. Pingwiny wróciły na Antarktydę na .……………………………………………………………….
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5. Profesor lubił palić …………………………………………………………………………………

IV. Do kogo należały te przedmioty: (….../6)

1. plecak - …………………………………………………………….………………….……………

2. śmigłowiec - ……………………………………………………………………………………….

3. łódź podwodna - …………………………………….……………………………………………

V. Rozwiąż rebusy i napisz hasło. (…./6)

 

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

VI. Prawda czy fałsz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. (…../4)

Pingwiny to ptaki, które nie potrafią latać.                                                           Prawda / Fałsz

Pingwiny Adeli nie boją się ludzi.                                                                        Prawda / Fałsz

Lampart morski to drapieżny gatunek foki.                                                          Prawda / Fałsz

Autorem książki jest Anna Centkiewicz.                                                              Prawda / Fałsz

VII. Wymień pięciu bohaterów występujących w książce. (…../5)

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

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

VIII. Kto wypowiedział te słowa?: (…./6)

- I tyś tu trafił. Eleganciku!?- …………………………………………………………………………

- Czary czy co?! - ……………………………..………………………………………………………

- Tresujecie pingwiny do cyrku czy co? - ……………………………………………………………..

IX. Dlaczego profesor nazwał zagrodę zaczarowaną? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…../3)

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

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

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