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Wielka Liga Czytelników
KLASY 5-8
F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”

B56

tłum. J. Mortkowiczowa, zakres: rozdział I-V

I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. W którym miesiącu rozpoczyna się akcja książki?
a) w lutym
b) w marcu
c) w maju
d) w lipcu
2. Kto stał w bramie naprzeciwko szkoły?
a) sprzedawca słodyczy
b) sprzedawca balonów
c) nauczyciel
d) kataryniarz
3. Jakiego koloru była koszula Feriego Acza?:
a) biała
b) zielona
c) czerwona
d) czerwono- zielona
4. Kim był ojciec Kolnaya?:
a) nauczycielem
b) lekarzem
c) żołnierzem
d) prezesem
5. Co zabrali Nemeczkowi Pastorowie w muzeum?:
a) grzebień
b) ubranie
c) kulki
d) cukierki

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. Kogo miała każda forteca?:
a) kapitana
b) majora
c) generała
2. Nemeczek był:
a) wysoki
b) ciemnowłosy
c) mały
3. Pierwsza chorągiew fortecy była:
a) czerwono-biała
b) uszyta przez siostrę Czelego
c) papierowa
d) czerwono - zielona
4. Chłopcy z Placu Broni oddali swoje głosy wyborcze na:
a) Barabasza
b) Bokę
c) Gereba
5. Pastorowie:
a) byli braćmi
b) szybko biegali
c) lubili Nemeczka

d) porucznika
d) jasnowłosy

d) Weissa
d) byli grzeczni

III. Związek Zbieraczy Kitu. Odpowiedz na pytania: (…./12)
1. W którym roku powstał Związek ?.................................
2. Wymień siedmiu członków Związku: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Jakie kolory miała chorągiew Związku?.............................................................................
4. Kto przyniósł znaczki stemplowe?...................................................................................
IV. Godzina. Odpowiedź na pytania: (…./9)
1. O której godzinie miało się odbyć walne zebranie na Placu?.................................................
2. O której godzinie kończyła się lekcja stenografii?..................................................................
3. O której godzinie Czele miał być w domu?............................................................................

V.

Rozwiąż krzyżówkę: (…./14)
1.
1. Jak nazywał się prymus z pierwszej ławki?
2. Bracia Pastorowie zmusili chłopców do poddania się w…
3. Janosz…….
4. Jakim środkiem transportu wracała Nemeczek?
4.
5. Kim był ojciec Rychtera?
9
6. Hektor to………….
5.
Hasło: …………………………………………………..
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2.
3.
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6.

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język
angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): (…/6)
1. Plac - …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Podporucznik - ………………………………………………………………………………………………………………
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając z encyklopedii w wersji papierowej podaj znaczenie słowa oraz napisz tytuł książki,
z której korzystałeś (źródło)(…./10)
1. Grajcar - ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Oranżeria - …………………………………………………………………………………………………………………………
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Chłopcy urządzili wyścigi, do przebiegnięcia mieli 200 m. Najszybszy zawodnik pokonał dystans w 22
sekundy, trzeci był gorszy od drugiego zawodnika o 8 sekund i dobiegł do mety w 17 sekund później niż
zawodnik nr 1. Ile sekund biegł zawodnik nr 2?
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Zadanie geograficzne: (…./6)
1. Nad jaką rzeką leży Budapeszt?............................................................................
2. Jakie skały znajdują się na Górze Gellerta?............................................................
X.

Czym dla Ciebie jest odwaga? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:
„Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”
Andre Malraux
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