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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Przeczytaj pytania i wpisz poprawne odpowiedzi. (…... / 8) 

1. Gdzie pracował sąsiad z naprzeciwka? .…………………………..…............................................ 

2. Co, oprócz dzwonka, przypięto Cukierkowi do obroży po rozprawie sądowej? 

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

3. Jakie danie jadła rodzina, po tym jak Cukierek zjadł ryby przeznaczone na obiad? 

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

4. Jaką pamiątkę dla Cukierka przywiózł Marcel z wakacji? 

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

5. Jak nazywała się pułapka na szkodniki, którą zakupił tata? ………………...................................... 

 

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

1. Jaką karę otrzymali Marcel z Cukierkiem za próbę oszustwa podczas wiosennych porządków? 

    a) trzepali dywany        b) czyścili wszystkie sztućce       

    c) czyścili wszystkie szklanki             d) zmywali podłogi 

2. Cukierek podczas diety nie schudnął ponieważ:  

    a) nowa karma była do niczego  b) wieczorami jadał u sąsiada z naprzeciwka   

    c) waga była zepsuta   d) rano karmiła go sąsiadka  

3. Tata zakupił superhipernowoczesną pułapkę na szkodniki, która mieściła: 

    a) 10 nornic               b) 5 kretów               c) 15 szczurów              d) 25 myszy 

4. Podczas strasznej nocy Cukierkowi przyśniły się: 

    a) tygrysy b)  węże                c) psy                            d) kiełbaski 

5. Jakie zarzuty przedstawiono Cukierkowi podczas rozprawy sądowej? 

    a) zabrudzenie pościeli w sypialni rodziców  b) wyjedzenie posiłku psu sąsiada      

    c) prześladowanie królika sąsiada       d) zjedzenie ryb na obiad dla rodziny 

 

III. Napisz  kto wypowiedział te słowa?: (….. / 8) 

1. „Najlepiej po prostu schodź mu z drogi, póki nie zmądrzeje”…………………………..….............  

2. „Maciek nie ciągnie! Maciek tylko trzyma! Kotek sam ciągnie!”.…………………………..…...... 

3. „Sąd bierze pod uwagę okoliczności łaskoczące, to znaczy łagodzące”  .…………………………. 

4. „Dobrze, że nie przyczepili mi do głowy jeszcze kluczy do domu albo latarki” .…………………. 
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IV. Ile? Dokończ zdania: (…... / 5) 

1. Podczas diety Cukierek przytył ………………………. . 

2. Sąsiadka, która karmiła Cukierka mieszkała pod numerem  ………………………. . 

3. Początkowo sąd skazał Cukierka na areszt domowy, który miał trwać ………………………. . 

4. Rodzina wyjeżdżała na zagraniczne wakacje na okres ………………………. . 

5. Cukierek był na wakacjach przez ………………………. . 

 

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

 

    1.        

  2.         

   3       

  4.        

  5.          

 6           

  7.          

 

HASŁO: …………………………………………… 

 

VI. Z podanych w ramce czynności wybierz te, które trzeba było wykonać podczas 

        Sobotniego Sprzątania oraz te, które trzeba było dodatkowo wykonać podczas Wielkich 

        Porządków. (….. / 6) 
 

trzepać dywany, wycierać kurze, czyścić talerze, układać ubrania w szafkach,  

zmywać podłogi, myć okna, odkurzać, froterować podłogi 

 

1. Podczas Sobotniego  Sprzątania trzeba było: 

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

2. Podczas Wielkich Porządków trzeba było: 

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

 

VII. Prawda czy fałsz? Zakreśl prawidłową odpowiedź. (….. / 4) 

1. Marcel sprzątał w swoim pokoju zamiatając śmieci pod dywan. Prawda Fałsz 

2. Podczas sądu w sprawie Cukierka w roli prawnika występował tata. Prawda Fałsz 

3. Podczas wyjazdu rodziny na wakacje Cukierek miał spędzić u babci 3 dni. Prawda Fałsz 

4. W ogródku z warzywami zadomowił się kret. Prawda Fałsz 

 

VIII. Wyjaśnij pojęcie „tyraliera”. Odpowiedź napisz pełnym zdaniem. (….. / 1) 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Zakładała go mama podczas Wielkich 

Porządków. 

2. Najgorsze z Wielkich Porządków były 

Wielkie ….. Porządki. 

3. Zalecił ją Cukierkowi weterynarz. 

4. Wczołgał się pod nią Cukierek, gdy 

robili na niego obławę. 

5. Był oczkiem w głowie całej rodziny. 

6. Miał przeszkadzać Cukierkowi 

w polowaniu na ptaki. 

7. Uniwersalne słowo Maćka. 


