
 
 
 …………………………………………………………………..   ………………………. ……………………. 
nr zawodnika   (imię, nazwisko/pseudonim, klasa, szkoła/biblioteka)     (data oddania)                        (punkty) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.  (…./10) 

1. Kto kupił Elzie lalkę?: 

a) rodzice  b) babcia  c) dziadek  d) Danusia 

2. Na czym gra pani Bednarska?: 

a) na trąbce  b) na fortepianie c) na flecie  d) na skrzypcach 

3. Co pasie Elza?: 

a) owce  b) gęsi   c) kozy   d) krowy 

4. Jakiej rasy był Smok?: 

a) pudel  b) owczarek   c) jamnik   d) ratlerek  

5. Pani Rudzka będzie czekała na Danusię na peronie?: 

a) we Władysławowie  b) w Gdańsku  c) w Gdyni d) w Łebie  

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25) 

1. Danka wie, że Artur zabiera ją na plażę?: 

a)  bo chce ją nauczyć pływania   b) z grzeczności 

c) na przyczepkę     d) żeby się nie nudziła 

2. Co niesie Danusia, kiedy idzie z Arturem na plażę?: 

       a) koszyk z jedzeniem  b) koc   c) książkę  d) siatkę z kostiumami 

3.  Co trzyma w rękach pani Rudzka, kiedy odbiera Danusie z peronu?: 

a)  siatkę    b) misia   c) kwiaty   d) wachlarz 

4. Jakie meble były w willi?: 

a) antyczny zegar  b) ciemny kredens  c) trzcinowy fotel  d) jasny kredens 

5. Jakie zabawki znalazła Danusia w pokoju u pani Rudzkiej?: 

a) samochodzik  b) piłkę   c) latawiec   d) lalki 

   

III. Ubrania. Odpowiedź na pytania:  (…./12) 

1. Co miała ubrane starsza pani w ciemnych okularach, kiedy weszła do willi? ……………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

2. Co miała ubrane pani Rudzka, kiedy przyszła po Danusię na peron? …………………………………………. 

…………………………………………………………..   

3. Co miał ubrane pan Zygmunt? ……………………………………………………………………………………………………

       

IV. Kolory. Odpowiedź na pytania:  (…./9) 

1. Na podłodze leżały płócienne chodniki koloru? ………………………………….. 

2. Jaki kolor miały drzwi rybaka? ………………………………. 

3. Jaki kolor dawały cienie drzew? ………………………………………………… 
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V. Rozwiąż krzyżówkę. (…./14) 

1. Ojciec Danusi pracuje w … 

2. Danusia jedzie sama nad morze, bo w domu trwa? 

3. Kim jest pan Jakub? 

4. Jak nazywa się willa pani Rudzkiej? 

5. Imię autorki książki. 

6. Kurtka od wiatru? 

Hasło: ………………………………………………….. 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język 

angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): (…/6) 

1. plaża - ……………………………………..  2. pociąg - ……………………………………   

Źródło: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego w wersji papierowej podaj znaczenie słowa oraz napisz tytuł 
książki, z której korzystałeś (źródło)(…./10) 

1. barometr …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. wydma…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Źródło:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6) 

Danusia w ciągu trzech dni przejechała rowerem 48 km. Pierwszego dnia pokonała 1/4 trasy a drugiego 

połowę pozostałej drogi. Ile kilometrów przejechała Danusia trzeciego dnia? 

Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
IX. Zadanie geograficzne. Dopisz do powierzchni nazwę zatoki Morza Bałtyckiego (…./6) 

1. Zatoka o powierzchni 117 000 km2- …………………………………………………………………………………………… 

2. Zatoka o powierzchni 30 000 km2- …………………………………………………………………………………………….. 

3. Zatoka o powierzchni 17 000 km2- ……………………………………………………………………………………………... 

 
X. Gdzie lubisz jeździć na wakacje? Odpowiedz pełnym zdaniem.    (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO MĄDROŚCI: 

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.” 
(Aleksander Puszkin) 
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