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

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (..../5)
1. Ile lat miała Nikola?
a) 12 b) 13 c) 15
2. Przemek chciał w przyszłości zostać;
a) strażakiem b) policjantem c) lekarzem
3. Strażacy podejrzewali, że rodzice dużego Damian i Krystiana:
a) zjedli coś niezdrowego b) mieli wysoką gorączkę c) zatruli się czadem
4. Kajtek to:
a) pies b) kot c) koń
5) Skąd Kuba wiedział, że mężczyzna, który wtargnął do ich mieszkania, grzebał w ich rzeczach?
a) zauważył, jak mężczyzna przeszukuje szuflady b) miał czapkę Pawełka c) miała czapkę Kuby

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (..../10)
1. Kto wraz z Nikolą i Izą pomagał ratować mężczyznę przygniecionego skuterem?
a) Piotrek b) Damian c) Przemek d) Darek
2. Nad jezioro, gdzie Przemek ratował tonącego chłopaka przyjechała:
a) policja b) straż pożarna c) karetka d) telewizja
3. Dlaczego tata nie chciał jechać na przejażdżkę bryczką razem z Izą i Nikolą?
a) było za zimno    b) było za gorąco     c) musiał posprzątać stajnie    d) musiał dokończyć rzeźbę
4. Co pokazywały wykresy na stronie meteo, którą przeglądał Damian?
a) siłę wiatru b) opady c) temperaturę d) ciśnienie
5. Jaka była babcia Kuby i Pawełka?
a) wesoła b) powolna c) cierpliwa d) złośliwa

III. Prawda czy fałsz? Zakreśl prawidłową odpowiedź.  (…./6)
1. Nikola była starsza od Izy.       Prawda / Fałsz
2. Marta, Ada i Sandra były siostrami.       Prawda / Fałsz
3. Przemek nie powiedział rodzicom, że wybiera się nad jezioro do Raduchowa.       Prawda / Fałsz
4. Mama Przemka była chora i nie mogła brać udziału w organizacji wesela.              Prawda / Fałsz
5.  Babcia Ania pilnowała włamywacza aż do momentu przyjazdu policji.       Prawda / Fałsz
6. Duży Damian przeglądał stronę internetową, na której można sprawdzać pogodę.  Prawda / Fałsz

IV. Przeczytaj pytania i wpisz poprawne odpowiedzi. (…. /5)
1.  Dlaczego  włamywacz  tak  łatwo  dostał  się  do  domu  Kuby  i  Pawełka?
…………………………………………………………………………………………………………
2. Na jaki placek miała ochotę Marta?………………………………………………………………...
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3. Co Nikola kupiła w sklepie?………………………………………………………………………...
4.  Jak  nazywa  się  manekin,  na  którym  uczy  się  wykonywania  masażu  serca  podczas  kursu
ratownictwa?…………………………………………………………………………………………...
V. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj i napisz hasło. (..../9)

1.
 2.
   3.
 4.
5.
6.

7.
8.

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

VI. Napisz, kto wypowiedział te słowa: (…./6)
1.  „Dno jest  bardzo nierówne,  tam dalej  są  doły,  nawet  jak  się  dobrze  pływa,  to  można mieć
kłopoty.” ………………………………………………………………………………………………
2. „Dzień dobry. Mieliśmy wypadek. Jechał pan skuterem i wjechał w pole. Przewrócił się, jest
pokrwawiony.” ………………………………………………………………………………………..
3. „Mamo, pani mnie pochwaliła! Będę grać w ataku! Hurra!”……………………………………….
4. „Dobrze, że nie wszedł do mojego pokoju, bo tam jest skarbonka, a w niej prawie sto złotych!
Wszystkie moje oszczędności!”……………………………………………………………………….
5. „Bartuś, chodź, pobawisz się komputerem. Możesz sobie popisać na klawiaturze.”………………
6„Dzisiaj macie kurs ratownictwa. Zobaczysz, jakie to fajne. My mieliśmy te zajęcia w zeszłym
miesiącu.”……………………………………………………………………………………………...

VII. Dopasuj bohaterów do odpowiednich wydarzeń. (…./7)
1. Udzielenie pomocy mężczyźnie, którego przygniótł skuter………………………………………...
2. Wezwanie pogotowia do starszego pana, który zemdlał na ulicy…………………………………..
3. Uratowanie chłopaka, który zaczął tonąć…………………………………………………………...
4. Wezwanie karetki do mamy i taty, którzy prawdopodobnie zatruli się czadem…………………….
5. Wezwanie policji, która pomogła babci pokonać włamywacza…………………………………….
6. Wezwanie pogotowia do mamy, która nagle zasłabła………………………………………………
7. Gaszenie płonących drzwi wodą i wezwanie straży pożarnej……………………………………...

„Duży”
Damian

Karolinka Kuba „Mały”
Damian

Marta,  Ada,
Sandra

Przemek Iza i Nikola

VIII. Wyjaśnij dlaczego, Twoim zdaniem, książka ma tytuł „Mali bohaterowie”? Odpowiedz
pełnym zdaniem. (…./2)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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1. Damian nalał do niego wody, aby ugasić
ogień.
2. Kuba i Pawełek wraz z rodzicami 
mieszkali w .................
3. Imię braciszka Karolinki.
4. Jakie lody jedli Nikola, Iza, Piotrek
 i Darek?
5. Chłopcy pojechali nad jezioro 
do.............
6. Marta, Sandra i Ada w przyszłości 
chciały zostać..................
7. Co rzeźbił tata Nikoli i Izy?
8. Imię brata Przemka.


