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

I. Przeczytaj pytania i wpisz poprawne odpowiedzi. (…. /7)
1. Jak Dżok znalazł się u pana Nikodema? …………………………………………………………...
2.  Jak  Dżok  próbował  przekazać  panu  Nikodemowi,  że  wyczuł  pożar  w  budynku?
…………………………………………………………………………………………………………
3. Kiedy Dżok najgłośniej wył? ………………………………………………………………………
4. Co pan Mieczysław zawsze przynosił Dżokowi? …………………………………………………..
5.  Jak  zachowywał  się  Dżok,  gdy  Maciek  i  Łukasz  zbliżali  się  do  domu  pana  Nikodema?
…………………………………………………………………………………………………………
II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (…./5)
1) Jaka rzeka przepływa przez Kraków?
a) Odra b) Wisła c) Warta
2) Pani Maria pracowała kiedyś jako:
a) kioskarka b) nauczycielka c) bibliotekarka
3) Jaki kolor miała miska Dżoka:
a) zielony b) żółty c) niebieski
4) Papuga pani Marii była:
a) czerwono-niebisko-żółta b)czerwono-niebiesko-biała c)czerwono-żółto-zielona
5) Dziewczynka, która pomagała pani Marii:
a) Marta b) Monika c) Magda

III. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (..../10)
1. Dżok był:
a) brązowy b) czarny c) wilczurem d) podobny do wilczura

2. Pan Nikodem codziennie rano kupował:
a) gazetę b) chleb c) bułki d) bułki i masło

3. Dżok bardzo lubił:
 a) skoki przez przeszkody b) spacery    c) aportowanie na Błoniach   d) leżenie na kocu w parku

4. Jak zachował się Dżok, gdy znalazł płaczącą Asię na placu zabaw?
a) pomachał ogonem b) położył się pod huśtawką c) pobiegł dalej  d) przysiadł przy niej

5. Jak zachowywał się Dżok, gdy do bramy domu zbliżał się listonosz?
a) zrywał się na cztery łapy b) przyjaźnie szczekał c) wył d) groźnie szczekał

  Wadowickie Potyczki Czytelnicze
                   Klasa II-III

Barbara Gawryluk „Dżok : legenda o psiej wierności”

B 9



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

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

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

V. Podaj autorów powieści, o których mowa w książce (..../3)
1. "Awantura o Basię" - ............................................…………………………..
2. "Biały Kieł" - ...............................................………………………………...
3. "Szatan z siódmej klasy" - .........................................……………………….

VI. Prawda czy fałsz? Zakreśl prawidłową odpowiedź. (…./6)
1. Pani Maria postanowiła przejść na emeryturę, gdy zabrała do siebie Dżoka. Prawda / Fałsz
2. Pan Nikodem miał siostrę, która mieszkała zagranicą. Prawda / Fałsz
3. Pani Maria dostała papugę od swojego męża podróżnika. Prawda / Fałsz
4. Pan Nikodem chodził na długie spacery z Dżokiem. Prawda / Fałsz
5. Melania zawsze witała gości mówiąc "Bonjour!". Prawda / Fałsz
6. Pani Maria wzięła Kajtka ze schroniska. Prawda / Fałsz

VII. Napisz, kto wypowiedział te słowa. (..../5)
1. „Panie Nikodemie, czemu nie ma więcej takich lektur?”…………………………………………..
2. „Masz u mnie zawsze miskę kaszy z mięsem.”…………………………………………………….
3. „Dżok, jesteś mądrym, dobrym psem. I już wiesz, że możesz mi zaufać.”………………………...
4. „Dżok, piesku, wracaj! Dżok, gdzie jesteś?”……………………………………………………….
5. „Nie lubię, kiedy ludzie nazywają psy skomplikowanymi imionami.”…………………………….

VIII. Jak wygląda pomnik Dżoka i gdzie się znajduje? (..../3)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................……………..

Formularz nr B9 – wersja 1.0, autor: Joanna Lipowska, PBW w Krakowie – Filia Wadowice

1. Pomieszczenie, w którym został 
podłożony ogień.
2. Pani ......................... chciała wezwać 
straż miejską, ponieważ Dżok chodził bez 
smyczy.
3. Pan sprzedający precle to inaczej…...
4. Pan Nikodem grał z panem 
Mieczysławem w .......................
5. Kajtek to mały, rudy ........................
6. Miasto, w którym mieszkał pan Nikodem.
7. Mieszkał tam Dżok, zanim trafił do pana 
Nikodema.
8. Dziewczynka, która zgubiła się na placu 
zabaw.
9. Łukasz i .................. przychodzili na 
korepetycje do pana Nikodema.
10. Papuga pani Marii miała na 
imię...............


