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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Przeczytaj treść pytań i wybierz jedną poprawną odpowiedź. (…./8) 

1. Bobik to: 

a) spaniel   b) jamnik  c) kundel 

2. Kto najpóźniej dołączył do Bandy? 

a) Magda   b) Kasia  c) Tomek 

3. Ile lat ma szkoła, do której chodzą bohaterowie? 

a) 1000   b) 100   c) 30 

4. Ile lat miała dziewczynka, która napisała pamiętnik znaleziony przez Bandę 

w opuszczonym domu? 

a) 14 lat   b) 15 lat  c) 16 lat 

5. Co od Mikołaja dostał Bobik? 

a) zabawkę dla psów  b) smycz  c) puszkę chapi 

6. Zakątek to nazwa: 

a) dzielnicy Warszawy   b) domu, w którym mieszkali bohaterowie  c) ulicy 

7. Kto w przyszłości chciałby założyć schronisko dla bezdomnych zwierząt? 

a) Tomek    b) Krzyś  c) Kasia 

8. Kto to: „Ma krótkie jasne włosy, niebieskie oczy, trochę zadarty piegowaty nos…”? 

a) Magda    b) Kasia   c) Karolina 
 

II. Wypisz członków Bandy Muszkieterów. Napisz skąd wzięła się ta nazwa? Odpowiedz   

pełnymi zdaniami. (…./3) 

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

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

III. Dopisz do miejsc i obiektów nazwy wymyślone przez dzieci. (..../6) 

1. Ulica Burakowa – ................................................................................................................... 

2. Zakątek – ................................................................................................................................ 

3. kawałek trawy do gry w nogę – ............................................................................................. 

4. blok – ...................................................................................................................................... 

5. górka za domem – .................................................................................................................. 

6. trzepak – ................................................................................................................................. 
 

IV. Krzyś chciałby w przyszłości pracować na trzy etaty. Wykorzystując odpowiedni  

słownik wyjaśnij znaczenie słowa „etat”. Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2) 
 

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

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

 

V. Kto namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem”? (…./1) 

……………………….................................................................................................................. 
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VI. Rozwiąż krzyżówkę. (..../8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. Prawda czy fałsz? Zakreśl prawidłową odpowiedź. (…./7) 

1. Krzyś ma na nazwisko Paszkowski.        Prawda/Fałsz  

2. Kasia, Magda, Krzyś i Tomek chodzą do jednej klasy.     Prawda/Fałsz  

3. Krzyś bardzo często się zakochuje.       Prawda/Fałsz  

4. Kasia pięknie gra na skrzypcach.        Prawda/Fałsz  

5. Mama nie chciała kupić Krzysiowi wirtualnego zwierzątka.    Prawda/Fałsz  

6. Krzyś na trzecim etacie chciałby być poszukiwaczem skarbów.    Prawda/Fałsz 

7. Spotkania bandy są zawsze uroczyste – odbywają się przy świeczce.   Prawda/Fałsz 
 

VIII. Zabawa w skojarzenia: do wyrażeń związanych z treścią książki dopisz 

odpowiedni tytuł rozdziału. (…./10) 
 

1. Koleżanka z Ameryki – ............................................................................................................ 

2. Siatka z zakupami – ................................................................................................................. 

3. Opuszczony dom – ................................................................................................................... 

4. Powstanie Warszawskie -.......................................................................................................... 

5. Zabawa w pisanie wierszy pod stołem – .................................................................................. 

6. Kasztanowe włosy – ................................................................................................................. 

7. Zabawa w policjantów i złodziei - ........................................................................................... 

8. Sen o Malaczku – ..................................................................................................................... 

9. Film o duchach – ...................................................................................................................... 

10. Nieporozumienie z sąsiadem - ............................................................................................... 

 

IX. Dlaczego szkoła, do której chodziły dzieci, nazywana była „tysiąclatką”? Odpowiedz 

pełnym zdaniem.(…./3) 
 

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

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

 

X. Podaj dokładną datę wybuchu Powstania Warszawskiego. (…./2) 

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

 

Formularz nr B5 – wersja 1.0, autor: Joanna Lipowska, PBW w Krakowie – Filia Wadowice 

Poziomo: 

3. Przedmiot, którego uczyła mama    

    Kasi. 

4. Tytuł pisma, które prenumeruje  

    Krzyś. 

6. Piekła je mama Magdy. 

7. Prezent dla Mikołaja od Krzysia. 

Pionowo: 

1. Paskudny, złośliwy stworek  

    narysowany przez Krzysia. 

2. Dzień, w którym odbywały się  

    spotkania Bandy. 

5. Imię brata Krzysia. 

8. Jak dzieci nazwały akcję  

    poszukiwania skarbów? 

 


