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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (…... / 5) 

1. Kto obchodził urodziny? 

    a) Barbara Palm b) Muhammed Karat c) Iva Ross  d) Karl Filip 

2. Jakiego prezentu nie dostał solenizant? 

    a) szalika b) książki  c) zegarka  d) klasera na znaczki 

3. Co cennego skradziono podczas pokazu fajerwerków? 

    a) torebkę b) złoty zegarek c) naszyjnik z diamentem d) pierścionek  

4. W jakim miejscu w hotelu Lasse i Maja schowali się, by szpiegować? 

    a) w recepcji b) w magazynku c) w kuchni d) w hotelowym pokoju 

5.  Leopold grzebał w śmietniku, ponieważ szukał: 

    a) naszyjnika     b) podartego przepisu Anity     c) tortu marcepanowego     d) łopatki cukierniczej 

 

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…. / 10) 

1. Jaki tort upiekła Anita podczas przyjęcia urodzinowego? 

    a) z kremem cytrynowym      b) z kremem śmietanowym      c) marcepanowy      d) truskawkowy 

2. Dlaczego nikt nie spróbował tortu Renaty Gloss?  

    a) bo miała brudny fartuch  b) na torcie siedziała osa    

    c) bo dłubała w nosie   d) bo połknęła surowe żółtko 

3. Gdzie komisarz szukał skradzionego przedmiotu? 

    a) w torebkach               b) w tortach               c) za obrazami              d) w czapkach cukierników 

4. Kogo mali detektywi podejrzewali o kradzież? 

    a) pastora               b)  Renatę Gloss        c) Anitę Fatimę            d) Barbarę Palm 

5. Gdzie Renata schowała skradziony naszyjnik? 

    a) w kieszeni      b) w torebce   c) w torcie  d) w czapce 

 

III. Napisz o kim mowa: (….. / 7) 

1. Nikt na świecie nie pobije jej w pieczeniu tortu marcepanowego .…………………………..…...... 

2. Kilka lat temu została wybrana najpiękniejszą świętą Łucją Szwecji  .…………………………….. 

3. Piecze smaczne torty i ciasta w kawiarni Panini & Bernard .………………………………............. 

4. Przed laty zdobył mistrzostwo szkoły w biegu na sześćdziesiąt metrów …………………………... 

 

   Wadowickie Potyczki Czytelnicze 

 

                   Klasa II-III 

 

     Martin Widmark „Tajemnica urodzin” 
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IV. Uzupełnij zdania: (…... / 8) 

1. Solenizant obchodził ………………….. urodziny. 

2. Barbara, dla zwycięzcy w konkursie, wyznaczyła nagrodę w wysokości  ………………….. 

3. Książka, którą pastor podarował Muhammedowi kosztowała ………………….. 

4. Do przygotowania tortu Leopold użył ………………….. śmietany. 

 

V. Rozwiąż krzyżówkę, napisz hasło i uzupełnij je. (…. / 8) 

 

    1.          

 2.            

 3.           

  4.          

  5.            

   6.           

7.              

 

HASŁO: …………………………………………………………… 

 

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

1. Muhammed dostał w prezencie od pastora klaser na znaczki. Prawda Fałsz 

2. Leopold nie chciał zdjąć czapki, bo był łysy. Prawda Fałsz 

3. Barbara dostała naszyjnik w prezencie ślubnym od Muhammeda. Prawda Fałsz 

4. Uroczystość imieninowa Muhammeda odbywała się w Valleby. Prawda Fałsz 

5. Lasse i Maja pomagali komisarzowi w śledztwie. Prawda Fałsz 

 

VII. Do podanej osoby dopasuj opis. Wpisz przed numerem odpowiednią literę. (….. / 5) 

1. Ronny Hazelwood    

2. Randolf Larsson 

3. Leopold 

4. Iva Ross 

5. Muhammed Karat 

 

VIII. Którą z postaci podejrzewałeś o kradzież naszyjnika i dlaczego? Odpowiedz pełnym 

zdaniem? (….. / 2) 

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

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

Formularz nr B10 - wersja 1.0 autor: Elżbieta Marek ZSP w Bachowicach 

 

 

 

 

 

1. Stał na stole przed Muhammedem. 

2. Był nim z zawodu solenizant. 

3. Karl Filip to … 

4. Obudził Renatę, kiedy Lasse szukał 

naszyjnika w jej pokoju. 

5. Mieszkała w hotelowym pokoju nr 14. 

6. Barbara podarowała go w prezencie 

swojemu mężowi. 

7. Solenizant otrzymał go w prezencie od 

Sir Leandera.  

A. mąż Barbary Palm 

B. właściciel hotelu 

C. komisarz policji 

D. właścicielka Karla Filipa. 

E. cukiernik 


