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Roman Pisarski: O psie, który jeździł koleją

A38

(zakres: całość)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. Jak miał na imię piez z książki Romana Pisarskiego?:
a) Carlo
b) Lampo
c) Paolo
d) Roberto
2. Jakie stanowisko na stacji kolejowej wykonywał właściciel psa?:
a) maszynisty
b) telegrafisty
c) bufetowego
d) zawiadowcy
3. Ile dzieci miał właściciel psa?:
a) dwoje
b) czworo
c) jedno
d) troje
4. Kto wymyślił imię dla psa?:
a) kolega właściciela
b) kucharz
c) właściciel
d) syn właściciela
5. W jakim mieście – na stacji - pracował właściciel psa?:
a) Rzym
b) Marittima
c) Piombino
d) Turyn

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. Mieszańcem, jakich ras był pies?:
a) wyżeł
b) owczarek
c) szpic
d) sznaucer
2. W jaki sposób właściciel przewiózł psa pociągiem do domu?:
a) przekazując go znajomemu maszyniście
b) chowając go pod bluzą
c) ukrywając pod ławką w przedziale
d) ukrywając w lokomotywie
3. Kto był zainteresowany odkupieniem psa?:
a) pasażer pociągu
b) redaktor gazety
c) właściciel winnicy
d) amerykański filmowiec
4. Co stało się z psem na końcu książki?:
a) zginął pod kołami pociągu
b) zamieszkał z właścicielem w jego domu
c) został odesłany ze stacji
d) uratował życie córki właściciela
5. Jakie były postanowienia naczelnika wobec psa?:
a) doprowadzić go do zdrowia
b) uczynić go maskotką miasteczka
c) odesłać go ze stacji
d) zostawić sytuację bez zmian

III. Wymień łącznie cztery nagłówki z artykułów w gazecie oraz tytułów fotografii o psie. (…./12)
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………...
4. ………………………………………………………………………
IV. Wypisz trzy dowolne drzewa wymienione w książce. (…./9)
1. …………..……
2. …………..……
3. ………………..

V.

Rozwiąż krzyżówkę. (…./14)
1. Miasto zamieszkania właściciela psa.
2. Imię dziecka uratowanego przez psa.
3. Kraj, w którym rozgrywa się akcja książki.
4. Polskie tłumaczenie imienia psa.
5. Imię starszej córki właściciela psa.
6. Pora roku, w której zaczyna się akcja książki.
Hasło: ………………………………………
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VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język
angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło). (…/6)
1. pociąg - ……………………………………...
2. osioł - …………………………………………
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słownika synonimów, w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny oraz napisz tytuł
książki, z której korzystałeś (źródło). (…./10)
1. wierność - …………………………………………………………………………………
2. podróż - ………………………………………………………………………………
Źródło:…………………………………………………………………………………………
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Pies dostał siedem kości. Dwie zakopał i jedną zjadł. Ile kości mu zostało?
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Zadanie historyczne: (…./6)
1. W którym roku zginął Lampo? …………………………………………………………………….
2. Gdzie jest postawiony pomnik Lampo? ……………………………………………………………
X.

Napisz, jakie zwierzątko chciałabyś/ chciałbyś mieć i dlaczego. Odpowiedz pełnym zdaniem (…./2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZIARENKO MĄDROŚCI:

„Związek z psem to najtrwalsza więź na ziemi.”
Konrad Lorenz
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