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

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

 

 

 

 

 

 

I. Przeczytaj pytania i wpisz poprawne odpowiedzi. (…./10) 

1. Dlaczego w latawcu, który należał do małego chłopca były dziury? ........................................... 

........................................................................................................................................ ................... 

............................................................................................................................................................ 

2. Dlaczego zamarzająca woda w wazonie rozsadziła go od środka?  .............................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

3. Dlaczego nalana do czarnej beczki woda zrobiła się gorąca? ....................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

4. Dlaczego Zuzia i Dominik myśleli, że zegarek od dziadka jest zepsuty? .................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

5. Dlaczego pan Mietek myślał, że dzieci robią mu na złość i zasypują chodniki śniegiem? ........... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (..../7) 

1. Gdzie mieściła się agencja detektywistyczna "Różowe Okulary"? 

a) w garażu   b) w piwnicy    c) na poddaszu 

2. Od kogo Zuzia dostała swoje ulubione skarpetki? 

a) od babci   b) od mamy    c) od cioci 

3. Jak nazywała się agencja detektywistyczna Martwiaka? 

a) Czarodziej   b) Czarnowidz    c) Czarymary 

4. Jak pani Majewska nazywała detektywa Martwiaka? 

a) Zmartwiak   b) Marlak    c) Zmarlak 

5. Na którym piętrze mieszkali Dominik i Zuzia? 

a) na pierwszym   b) na drugim    c) na trzecim 

6. Ile drzewek posadzono przed oknami pani Majewskiej? 

a) dwa    b) trzy     c) pięć 

7. Skąd Dominik i Zuzia mieli winogrona? 

a) od pani Majewskiej  b) z bazarku    c) od Martwiaka 
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 Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka” 

 

 

B 2 



A. Pani Majewska 

B. Detektyw Martwiak 

C. Detektyw Pozytywka 

D. Pan Mietek 

E.   Asia 

F.   Zuzia 

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

1. Detektyw Pozytywka na wakacje pod namiotem zabrał: 

a) kaktus w doniczce b) okulary c) wędkarskie krzesełko d) kosz piknikowy 

2. Komu zaszkodziły winogrona? 

a) Martwiakowi  b) Pani Majewskiej  c) Dominikowi d) Asi 

3. Co znajdowało się w pomieszczeniu agencji "Różowe Okulary"? 

a) dwa krzesełka wędkarskie  b) leżak c) duży stół  d) czajnik 

4. Co robił detektyw Martwiak na ławce? 

a) prasował  b) drzemał  c) jadł   d) czytał 

5. Jeśli okazałoby się, że to nie Martwiak ukradł rower, Detektyw Pozytywka musiałby: 

a) coś mu kupić b) wyjechać c) oficjalnie go przeprosić d) zamknąć "Różowe Okulary" 

 

IV. Co to jest "dewizka"? Wyjaśnij znaczenie wyrazu. (..../2) 

............................................................................................................................................................ 

 

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

1. Zuzia miała temperaturę trzydzieści siedem i pięć kresek.  Prawda/Fałsz 

2. Detektyw Pozytywka nie rozstawał się z lupą nawet na plaży.   Prawda/Fałsz 

3. Detektyw Martwiak wlał ciepłą wodę do beczki.    Prawda/Fałsz 

4. Panu Mietkowi ktoś na złość zwężył spodnie.    Prawda/Fałsz 

5. Detektyw Martwiak marzył o BMW.     Prawda/Fałsz 

 

VI. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj i napisz hasło. (..../10) 

 

     1.      

 2.          

  3.         

    4.       

5.           

   6.        

7.           

   8.        

   9.        

 

Hasło:............................................. 

 

VII. Połącz w pary bohaterów z charakterystycznymi dla nich przedmiotami. Wpisz 

właściwą literę w puste pole.  (…./6) 

  

 

 

Formularz nr B2 – wersja 1.0, autor: Joanna Lipowska, PBW w Krakowie – Filia Wadowice 

 1. Skarpetki 

 2. Wiaderko z foremkami 

 3. Chryzantemy 

 4. Namiot 

 5. Ławka 

 6. Łopata do odśnieżania 

1. Imię babci Zuzi. 

2. Robotnicy zmieszali go z cementem. 

3. Jedyna broń Detektywa Pozytywki. 

4. Detektyw Martwiak brał w niej kąpiel na 

podwórzu. 

5. W agencji "Różowe Okulary" stał mini.......... 

6. Dominik i jego .......... zbierali stare przedmioty. 

7. Kolor, na który detektyw Martwiak pomalował 

huśtawki, drabinki i karuzelę.  

8. Pojazd Detektywa Pozytywki. 

9. Objadał się nimi pan Mietek. 

 

 


