…………………………………………………………………..
nr zawodnika

(imię, nazwisko/pseudonim, klasa, szkoła/biblioteka)

………………………

(data oddania)

(punkty)

Wielka Liga Czytelników
KLASY 1-4
B. Gawryluk „Dżok. Legenda o psiej wierności”

A33

(zakres: całość)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. W jakim mieście rozgrywa się akcja historii o Dżoku?:
a) w Warszawie
b) w Krakowie
c) w Poznaniu
d) we Wrocławiu
2. Jak miał na imię pierwszy właściciel Dżoka?:
a) Mieczysław
b) Józef
c) Tadeusz
d) Nikodem
3. W jakim miejscu Dżok czekał na swojego pana przez ponad rok?:
a) w parku
b) na rondzie
c) na placu zabaw
d) pod kamienicą
4. Kto przygarnął Dżoka po śmierci pierwszego właściciela?:
a) Magda
b) pani Zosia
c) pani Maria
d) Asia
5. Czego najbardziej bał się pies?:
a) schroniska
b) dzieci
c) obcych ludzi
d) wieczornych spacerów

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. Jakie zwierzęta miała w swoim domu Pani Maria?:
a) kota
b) papugę
c) chomika
d) jamnika
2. Jakie imiona nosiły zwierzęta mieszkające u Pani Marii?:
a) Kajtek
b) Zuzia
c) Maks
d) Melania
3. Jakie dwa dobre uczynki spełnił Dżok mieszkając u pierwszego właściciela?:
a) odnalazł w parku zagubioną dziewczynkę
b) uratował tonącego mężczyznę
c) pomógł staruszce
d) wyczuł pożar w kamienicy
4. Jakie imiona nosili chłopcy, którym starszy pan pomagał w nauce?:
a) Marcin
b) Paweł
c) Łukasz
d) Maciek
5. Jakie zachowania z wymienionych poniżej pasują do Dżoka?:
a) nieufny w stosunku do obcych
b) nie lubił dzieci
c) wierny i oddany
d) ciągle szczekał

III.

Zawody. Uzupełnij luki o zawody wymienione w treści książki. (…./12)
1. Pies zamieszkał na ruchliwym skrzyżowaniu. Zjawili się u niego ……………………………………. z kamerą.
2. Sąsiedzi wezwali …………………………………., bo pani Maria od kilku dni nie mogła wstać z łóżka.
3. Pani Maria była już na emeryturze. Kiedyś pracowała, jako …………………………………………………
4. Zarzucimy na niego specjalną siatkę, dostaliśmy ją od krakowskich ……………………………………...,
żeby go złowić.

IV. Wymień trzy tytuły książek wymienionych w tekście. (…./9)
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4.

V.

Rozwiąż krzyżówkę. (…./14)
1.Jakie było ulubione zajęcie Dżoka, kiedy mieszkał u pierwszego właściciela?
1
2.Uczucie, najczęściej do innej osoby. Jej symbolem jest serce.
.
3. Kim z zawodu był pan Nikodem?
2
.
4. „ Dżok ……. o psiej wierności”.
3
5. Pies to najwierniejszy ………… człowieka.
.
4
6. Nazwisko autorki książki o Dżoku.
.
5
Hasło: ………………………………………
.
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. Przyjaciel - ……………………………………...
2. Wierność - …………………………………………
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słownika synonimów, w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny oraz napisz tytuł
książki, z której korzystałeś (źródło). (…./10)
1. Łagodny - …………………………………………………………………………………
2. Żywiołowy - ………………………………………………………………………………
Źródło:…………………………………………………………………………………………
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Dżok we wtorek na spacerze zakopał w parku 11 kości. W czwartek pies odkopał 3 kości. Podczas
sobotniego spaceru zakopał kolejne 5 kości. Oblicz ile kości znajduje się obecnie zakopanych w parku.
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Zadanie historyczne: (…./6)
W jakim miejscu znajduje się pomnik Dżoka? Jaki inny ważny pomnik znajduje się blisko niego?.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
X.

Czy chciałabyś/chciałbyś mieć psa takiego jak Dżok? Uzasadnij swoją odpowiedź pełnym zdaniem.
(…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
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