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I. Przeczytaj treść pytań i wybierz jedną poprawną odpowiedź. (…./7) 

1. Czym zajmował się pan Cieciurek? 

    a) pracował w kiosku  b) był listonoszem  c) był hydraulikiem  

2. Co dostała Balbina od pana Cieciurka? 

    a) paczkę jedzenia   b) skórzaną obróżkę  c) zabawkę 

3) Który piesek urodził się jako pierwszy? 

    a) cały piegowaty   b) czarny i kudłaty  c) podobny do niedźwiadka 

4) Jak Karolina zwracała się do weterynarza? 

    a) Doktor Boli    b)  Doktor Ojboli  c) Doktor Ojbolek 

5) Dziewczynka, która bardzo polubiła Myszkę to: 

    a) Agata     b) Beata   c) Mariola 

6) Jak, według Karoliny, nazywają się psy, które polują na kaczki? 

    a) wyżły    b) niżły   c) myśliwskie  

7) Jak Karolina nazywała taniec Myszki? 

    a) Psiakowiak   b) Krakowiak   c) Myszkowiak 

 

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

1. Z czego zostały zrobione kukiełki do psiego teatrzyku? 

a) z marchewki  b) z pietruszki  c) z ogórka  d) z cebuli 

2. Co najczęściej malowała pani Tosia? 

a) psy   b) syreny  c) kwiaty  d) piratów 

3. Jakie zwierzęta, oprócz psów, pojawiają się w książce? 

a) chomik   b) królik  c) kot   d) bocian 

4. Jakie składniki do placków na Wielkanoc zjadły pieski? 

a) rodzynki  b) jajka  c) śliwki  d) migdały 

5. Myszka potrafiła: 

a) podawać łapę          b) aportować          c) skakać przez płotki         d) wytropić złodzieja  

 

III. Dopisz odpowiednie imię pieska do właściciela. (…./4) 

1. Pani Tosia - ………………………  3. Benek - ……………………………… 

2. Pan Cieciurek  - ………………….  4. Pani Wiśniewska - …………………... 

 

IV. Co oznacza wyraz „osesek”? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2) 

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

...................................................................................................................................................... 
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V. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj i napisz hasło. (..../11) 

 

       1.          

    2.             

    3.             

      4.           

     5.            

  6.               

    7.             

      8.           

       9.          

10.                 

 

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

 

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

1. Myszka nie lubiła kąpieli w wannie.      Prawda / Fałsz 

2. Agata miała wypadek i nie może wychodzić z domu.   Prawda / Fałsz 

3. Myszka pojechała razem z Agatą do sanatorium.   Prawda / Fałsz 

4. Karol sam zapakował swój plecak na obóz.    Prawda / Fałsz 

5. Babcia dostała notatnik w prezencie od Mikołaja.   Prawda / Fałsz 

 

VII. Wytłumacz znaczenie związków frazeologicznych. (…./4) 

Pogoda pod psem ........………………………………………………........................................ 

Nie dorastać komuś do pięt - …………………………………………………………………… 

 

VIII. Kto to powiedział? (…../5) 

1. „- I kto by pomyślał, że bez mydła i wody można tak pięknie wyszorować schody? „ - 

…………………………………………………... 

2. „[…] najpierw powyciągamy rzepy, a potem ja ci raz-dwa pomogę dokończyć ten 

czternasty rozdział. Wszystko ci podyktuję!” - .......................…………………… 

3. „ - Musicie kupić cukier, mąkę, jajka, drożdże i zapachy do ciasta. No i oczywiście te 

rodzynki i migdały.” - ……………………….................... 

4. „- Znalazłem przed szkołą takiego chorego, bezdomnego kociaka, wsadziłem go do 

tornistra, a tu nagle w czasie lekcji: „Miau!… Miau… Miau!. -………………………....... 

5. „- Ja to już w przedszkolu umiałem dodawać i odejmować do stu. A ty nawet do 

dziesięciu nie umiesz.” - ....………………………............ 

 

IX. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć jakieś domowe zwierzę? Uzasadnij odpowiedź pełnym 

zdaniem. (..../2) 

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

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

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

 

Formularz nr B3 – wersja 1.0, autor: Joanna Lipowska, PBW w Krakowie – Filia Wadowice 

1. Mieszkała w niej kocia rodzina. 

2. Jak mówiono do szarej suczki? 

3. Często pisała wiersze. 

4. Kłujące kulki, które przyczepiły się do   

    futra Myszki. 

5. Karolina znalazła ją w kieszeni piżamy  

    Karola. 

6. Jak nazywała się mama pięciopsiaczków? 

7. Imię dziewczynki, która chciała wziąć  

    pieska, ale się rozmyśliła. 

8. Przebrał się za Mikołaja. 

9. Śpiewała je Karolina z babcią przed  

    przybyciem Mikołaja. 

10. Agata pojechała tam na leczenie. 

 


