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I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (…... / 5) 

1. Jakie buty nosi się do garnituru? 

    a) mokasyny b) sznurowane pantofle  c) sandały  d) kapcie 

2. Jak, według Kuby, należy jeść drób? 

    a) szybko b) sztućcami c) nożem i widelcem  d) rękami 

3. Co pan Waldemar przynosił bliźniakom, gdy odwiedzał babcię? 

    a) owoce  b) czekoladki c) lizaki  d) ciastka  

4.  Buba napisała list do Kuby: 

    a) na maszynie     b) na kartce wyrwanej z zeszytu     c) na komputerze     d) na papierze w świnki      

5. Jaki był ulubiony smak gumy do żucia pana Waldemara? 

    a) czosnkowy b) cytrynowy c) cebulowy d) miętowy 

 

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

1. Tata, z okazji chrztu Jaśka, zakupił sobie? 

    a) biały garnitur       b) brązowe buty       c) biały krawat       d) białą muchę 

2. Gdzie Buba wyrzuciła zużytą chustkę do nosa?  

    a) do kosza b) na stół  c) do popielniczki d) pod stół 

3. Kuba i Buba wysyłali e-maile z pozdrowieniami: 

    a) znad morza b) z tabletu  c) z gór  d) z kafejki internetowej 

4. Dlaczego Buba uważała, że chłopak który wręczył jej kwiaty jest niewychowany? 

    a) bo nie odwinął kwiatów z papieru              b) wręczył jej kwiaty łodygami do góry  

    c) w bukiecie była nieparzysta liczba kwiatów             d) nie pocałował jej w rękę 

5. Zdaniem Buby pan od matematyki był nachalny bo? 

    a) patrzył na nią podejrzliwie        b) wypytywał o brata      

    c) kazał rozwiązywać zadania    d) wziął ją do tablicy      

 

III. Jak ubrały się dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego? Wpisz kolor w puste miejsce: (….. / 6) 

1. Kuba ubrał .…………………………….. piłkarską koszulkę, .…………………………….. szorty 

w kratkę, przetarte .…………………………….. skarpetki i sandały. 

 

   Wadowickie Potyczki Czytelnicze 

 

                   Klasa II-III 

 

 Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci” 
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1. Kuba i Buba zamówili je w restauracji. 

2. Uczy w szkole angielskiego. 

3. Imię babci. 

4. Zaczesuje włosy, żeby nie było widać łysiny. 

5. Oprowadzał Kubę i Bubę po Zamku 

Królewskim. 

6. W księgarni rozdawał autografy. 

7. Nauczyciel matematyki. 

8. Kuba uważał, że wyrośnie z niego zakała 

rodziny. 

A. Stara się nie wtrącać do innych. 

B. Nie macha rękami, jakby chciał wyłapać wszystkie muchy  

w okolicy. 

C. Nigdy nie wygląda jak choinka. 

D. Umie się zachować w każdej sytuacji. 

E. Potrafi dopasować swój ubiór do miejsca i do swego wieku. 

2. Buba ubrała .…………………………….. bluzkę, .…………………………….. spódniczkę,  

    .…………………………….. trampki. 

 

IV. Rozwiąż krzyżówkę, napisz hasło i uzupełnij je. (…. / 9) 

 
 

 

HASŁO: …………………………………………………………… 

 

V. Prawda czy fałsz. Zakreśl prawidłową odpowiedź. (…../4) 

1. Gafa to zachowanie taktowne. Prawda Fałsz 

2. Dobry wieczór mówi się ok. godz. 19.00. Prawda Fałsz 

3. Nie wypada zmuszać gości do zdejmowania butów. Prawda Fałsz 

4. W restauracji mężczyzna składa zamówienie pierwszy. Prawda Fałsz 

 

VI. O kim mowa? Dopasuj opisy do określeń wpisując właściwą literę w puste pole.  (….. / 10) 

1. Prawdziwa dama    

2. Dżentelmen 

3. Człowiek dyskretny 

4. Człowiek elegancki 

5. Człowiek kulturalny 

 

VII. Wyjaśnij pojęcia. (….. / 4) 

1. Autograf - ………………………………………………………………………………………… 

2. Butonierka - ……………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Kto to jest dobrze wychowany człowiek? Odpowiedz pełnym zdaniem. (….. / 2) 

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

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