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

    

klasa I 

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Jak miała na imię siostra Walusia?

a) Tekla                                b) Paulina                    c) Tereska                           d) Agnieszka
2. Jaki kolor miały ubrania pilota?

a) żółty                        b) niebieski                          c) zielony                        d) brązowy
3. Pilot i Waluś wylądowali na?

a) drzewie               b) lotnisku                                c) różowym obłoczku        d) polanie
4. Kto pożyczył paliwa Walusiowi?

a) wujek                b) Franek Nowak             c) Krzyś Kowalski                  d) Felek Karolak
5. Felek wylądował na obłoku:

a) śmigłowcem                b) szybowcem                 c) helikopterem                 d) balonem

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Główny bohater książki marzył o:

a) rowerze                           b) samolocie                 c) rysowaniu                      d) lataniu
2. Gdzie chciał polecieć Waluś?

a) do cioci Eli              b) nad morze                        c) do dziadka                     d) do Olsztyna
3. Gdzie leciał Felek?

a) do zoo                       b) do Łomży                        c) do cyrku                       d) do Krakowa
4. Kogo chciał zobaczyć Felek?

a) akrobatę           b) tresera zwierząt         c) Piramido-Polopiryno         d) Piranio-Polopirina
5. Gdzie się obudził Waluś?

a) w domu                    b)  w łóżku               c) u cioci Eli                       d) na dywanie

III. O kim mowa? (……/5)

1. Na imię mi ……………………………..

2. To ………………………………., który mnie tutaj przywiózł.

3. Po chwili w okienku śmigłowca ukazały się jego odstające uszy, a za nimi cały ….………………

4. Naraz z hukiem wpadła …………………………….. i zaczęła tupać ze złości.

5. ………………………. na mój widok omal nie zemdlała.

IV. Połącz w pary: (…../5)

1. wąsy                                                                       a) ciocia Ela
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2. blok                                                                        b) Felek Karolak

3. śmigłowiec                                                             c) Tereska

4. ogródek                                                                  d) Waluś

5.  rysunek                                                                  e) pilot

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

 

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

VI. Prawda czy fałsz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. (…../5)

W samolocie Walusia podczas lotu zabrakło paliwa.                                Prawda / Fałsz

Pilot wylądował na polanie.                                                                      Prawda / Fałsz

Waluś dorysował spadochron kredą.                                                         Prawda / Fałsz

Przygoda Walusia była snem.                                                                   Prawda / Fałsz

Pilot miał czarne wąsy.                                                                             Prawda / Fałsz

VII. Wymień pięć rodzajów statków powietrznych, które rysował Waluś. (…../5)

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

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

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

- Przepraszam, czy pan jest prawdziwy? - ………………………………………………………..

- Mogę Ci pożyczyć kilka kanistrów.  - ………………………………………………………

- Prześpij się, a potem spokojnie porozmawiamy. - ……………………………………………..

IX. Czy chciałbyś/chciałabyś, polecieć w podróż samolotem i dlaczego? Odpowiedz pełnym 

zdaniem. (…../3)

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

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