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

    

klasa I 

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Co Panna Obrażalska chciała pożyczyć od Małgosi ?

a) gumkę do mazania                  b) stalówkę                        c) ołówek                    d) kredki
2. Cudaczek – Wyśmiewaczek mieszkał w?

a) kieszeni        b) plecaku dziewczynki c)     w piórniku         d) w warkoczach dziewczynki
3. Tasiemka na ręce Obrażalskiej miała kolor:

a) czerwony              b) czarny                                     c) niebieski        d) biały
4. Do kogo przeprowadził się Cudaczek po odejściu od Obrażalskiej?

a) Pana Złośnickiego                  b) Wicka             c) Pana Woźnego             d) Pana Zbyszka
5. Jak długo Cudaczek-Wyśmiewaczek mieszkał u pana Beksy?

a) całą zimę                    b) 2 tygodnie                       c) pół roku                          d) całe lato

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Rodzeństwo Pana Złośnickiego to:

a) Tadek                       b)  Tomek                       c)  Danusia                      d) Dorota i Tadeusz
2.  Panna Obrażalska często mówiła:

a) nie lubię cię                       b) nie chcę                     c) lubię cię                d) nie potrzebuję
3.  Cudaczek uciekł od pana Beksy ponieważ Beksa:

a) przestał płakać           b) ciągle się śmiał         c) ciągle płakał                 d) mdliło go
4. Dlaczego pan Złośnicki przestał się złościć?

a) zobaczył swoje odbicie w lustrze                                    b)  przeraził się swojego wyglądu
c) dostał rower od rodziców                                                d) wyjechał do dziadków

5. Jak wyglądał ubiór pana Byle-jak?
a) niebieska kurtka                                                               b) palto krzywo zapięte                 
c) czapka z pomponem                                                        d) urwane sznurowadło 

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Panna Obrażalska miała …………………………… lat.

2. Dziewczynka obrażała się .………………………… razy na dzień.

3. Panna Obrażalska musiała wytrzymać …………….. dni,  aby pozbyć się Cudaczka.

4. Tadek i Pan Złośnicki objechali rynek na rowerze ………. razy.

5. Pan Byle-jak miał około ………………… lat. 
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IV. O kim mowa: (….../6)

1. Licho malusie cieniutkie jak igła, nie jadł i nie pił tylko śmiechem żył …………………………..

2. Okropnie śmieszne, czerwone, zabeczane straszydło  ……………………………………………

3. Chłopiec może dziewięcioletni, palto krzywo zapięte, czubek ucha ubrudzony atramentem……...

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

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

 

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

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

Cudaczek-Wyśmiewaczek żywił się wyśmiewaniem.                         Prawda / Fałsz

Pan Złośnicki mieszkał przy rynku.                                                    Prawda / Fałsz

Pan Beksa przestał być śmieszny dla Cudaczka.                                Prawda / Fałsz

Cudaczek spotkał pana Byle – jak w pociągu.                                    Prawda / Fałsz

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

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

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

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

1. - Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i tę złamiesz. - ………………………………………………..

2. - Popatrz, jak się ładnie bawię. - ………………………………………………………………….

3. - Co za głupi chłopak! Jaki śmieszny chłopak! - ………………………………………………….

IX. U jakich dzieci dobrze się czuł Cudaczek-Wyśmiewaczek i dlaczego?  (…../3)

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

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

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