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

  

1. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Co zasłoniło świat za oknem?

a) śnieg                             b) deszcz                         c) mgła                             d) mróz
2. Bohaterem książki NIE jest?

a) Pan Kuleczka               b) mucha                        c) pies Pypeć            d) kaczka Dziwaczka
3. Mysza Wisza to?

a) przytulanka Katastrofy                                                  a) sąsiadka Pana Kuleczki               
b) maskotka Pana Kuleczki                                               c) przyjaciółka Pypcia

4. Jak ma na imię mucha, bohaterka książki?
a) Maja                          b) Bzyk-Cyk                                c) Cyk-Cyk             d) Bzyk-Bzyk

5. Gdzie bohaterowie pojechali na wakacyjny wyjazd?
a) nad morze                 b) do leśniczówki                         c) w góry                 d) na wieś

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Co przedstawiał obrazek wiszącym w pokoju Katastrofy i Pypcia?

a) księżyc                         b) drabinę                                   c) słońce                        d) góry
2.  Co Pan Kuleczka przygotował na śniadanie?

a) tosty               b) sok pomarańczowy                           c) jajecznicę      d) chrupiący chleb
3. W jaki sposób bohaterowie książki sprawdzili czy świat istnieje?

a) otworzyli okno                                                             b)  poszli na spacer 
c) zapytali sąsiada                                                            d) wyszli z Panem Kuleczką z domu

4.  Pypeć i Katastrofa rozmawiali o książkach o:
a) piratach             b)  samolotach                      c) samochodach                   d) smokach

5. Pan Kuleczka z Katastrofą na ramionach wyglądali jak:
a) wieża               b) małpka pirata              c) dwugłowy smok          d)  księżniczka na koniu

III. Połącz w pary: (…../5)

1. przytulanka                                                                     a) Katastrofa

2. Pypeć                                                                              b) Bzyk-Bzyk

3. mucha                                                                             c) Kuleczka

4. kaczka                                                                             d) Mysza Wisza  

5.  Pan                                                                                e) pies
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IV. Napisz tytuły rozdziałów książki, z którego pochodzą te przedmioty: (….../6)

1. pstryczek - …………………………………………………………….………………….………..

2. fotel - ……………………………………………………………………………………………….

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

3. rękawiczki - ……………………………………….………………………………………………..

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

 

                 

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

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

Gdy Pan Kuleczka zamknął oczy zobaczył niebieskiego smoka.                                Prawda / Fałsz

Pan Kuleczka uczył się jeździć na nartach.                                                                  Prawda / Fałsz

Lampy naftowe nie potrzebują pstryczka.                                                                    Prawda / Fałsz

Mucha Bzyk-Bzyk zimą chowała się w kieszonce kurtki Pana Kuleczki.                   Prawda / Fałsz

VII.  Wymień  pięć  przedmiotów,  które  bohaterowie  chcieli  zapakować  do  wakacyjnego

bagażu? (…../5)

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

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

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

- Może zróbmy jej pstryczek? - ……………………………………………………………………….

- Może usiądziemy sobie przy stole - …………………………………………………………………

- I jeszcze ciekawe są książki o czarodziejach. - ……………………………………………………

IX. Z którą z postaci chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem (..../3)

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

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

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