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

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Jakie drzewo rosło na podwórku przy bloku Asiuni?

a) dąb                            b) sosna                  c) wierzba płacząca                         d) buk
2. Na jakiej ulicy zamieszkała dziewczynka po tym jak zabrano jej mamę?

a) na Filtrowej                   b) na Filarowej                c) na Złotej              d) na Woronicza 
3. Jak miała na imię ciocia Tygrys?:

a) Katarzyna                      b) Grażyna                              c) Marysia               d) Ola
4.  Z czego babcia gotowała kawę?

a) kaszy                           b) żołędzi                              c) buraków          d) kasztanów
5. Babcia głównej bohaterki miała na imię?

a) Tosia                            b) Zosia                        c) Gosia                           d) Krysia

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Jakie słowa wykrzykiwali niemieccy żołnierze?

a) Schnell, schnell!             b) Guten Tag!                          c) Raus, raus!       d) cicho!
2. Asiunia wyobrażała sobie front jako? 

a) trolla                      b) złego olbrzyma                              c) wielkoluda    d) pojazd 
3. Jak miały na imię siostry Asiuni?

a) Ola                           b) Lucyna                            c) Ewa                           d) Danka
4. Co rosyjscy żołnierze zostawili do jedzenia w zamian za zupę?

a) chleb                      b)  tuszonkę                       c) mąkę                             d) suchary
5. Co sprzedawali starsi bracia Asiuni?

a) bułki                             b) kaszę                         c) papierosy                    d) mięso

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Gdy skończyła się wojna Asiunia miała .…………………………… lat.

2. Dziewczynka spała u cioci Oli na  .…………………………………. fotelach.

3. Ciocia Ola opiekowała się  ………………………. dzieci.

4. Wspomnienia Asiuni z wojny obejmowały  .……………………………………….. roku.

5. Adres Asiuni to ul. Mątwicka  …….……………. mieszkania ………………………………….
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IV. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów: (….../6)

1. czyraki - ………………………………………………………….………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………

2. sołdaty- …………………………………………………………………………………………......

3.  tuszonka- ……………………………………….…………………………………………………

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

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

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

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

W domu przy Filtrowej mieszkały 3 panie i mała dziewczynka.                                Prawda / Fałsz

Tata dziewczynki miał na imię Stach.                                                                         Prawda / Fałsz

W czasie wojny najtrudniejsze było życie braci Asiuni.                                             Prawda / Fałsz

Rodzice Asiuni nie przeżyli wojny.                                                                            Prawda / Fałsz

VII. Wymień imiona rodzeństwa Asiuni. (…../5)

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

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

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

- Tygrys, tygrys, ogon sobie wygryzł! - ………………………………………………………………

- Front tędy przeszedł - ………………………………………………………………………………..

- ….Przecież jest wojna! - …………………………………………………………………………….

IX. Jaka była ulubiona zabawa przedszkolna Asiuni? (…../3)

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

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