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

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

……………………….
(data oddania)

…………………….
(punkty)

Wielka Liga Czytelników
KLASY 1-4
Richard i Florence Atwater: Pan Popper i jego pingwiny
(Przeł. Stefania Wortman, zakres: całość)

A31
nr
książki

I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. Kim był z zawodu Pan Popper?:
a) hydraulikiem
b) malarzem pokojowym
c) kierowcą autobusu
d) pracownikiem zoo
2. Kto podarował Panu Popperowi pierwszego pingwina?:
a) Pani Popper
b) Pan Greenbaum
c) Admirał Drake
d) Monsieur Duval
3. Gdzie Kapitan Cook zamieszkał po przyjeździe do domu Popperów?:
a) w lodówce
b) w piekarniku
c) w pokoju dzieci
d) w szafce kuchennej
4. Jakie było ulubione zajęcie Pani Popper?:
a) gotowanie
b) prasowanie
c) sprzątanie
d) malowanie
5. Dlaczego Greta przybyła do domu Państwa Popperów?:
a) ponieważ Kapitan Cook czuł się samotny i zachorował
b) ponieważ Pan Popper chciał mieć drugiego pingwina
c) ponieważ w ogrodzie zoologicznym nie było miejsca dla pingwina
d) ponieważ chciała odwiedzić Kapitana Cooka

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. Wskaż, które z wymienionych imion, to imiona dzieci Państwa Popperów?:
a) Jenny
b) Sally
c) Luiza
d) Bill
2. Jakie dźwięki wydawały pingwiny?:
a) Hrrrr
b) Gau
c) Guk
d) Koko
3. Dlaczego Pani Popper grała na pianinie w rękawiczkach?:
a) ponieważ nie chciała zniszczyć paznokci
b) ponieważ pianino było brudne
c) ponieważ tak się przyzwyczaiła
d) ponieważ było jej zimno
4. Jakie elementy znalazły się w przedstawieniu teatralnym stworzonym przez Państwa Popperów
i pingwiny?:
a) żonglowanie
b) walka Kolumba i Nelsona
c) ześlizgiwanie się na brzuszkach po desce
d) skakanie na skakance
5. Jaką nazwę nosiła grupa teatralna stworzona przez Państwa Popperów i pingwiny?:
a) PPP
b) TTP
c)Parada Pingwinów Poppera
d)Tresowany Teatr Poppera

III. Posługując się podanymi poniżej postaciami, podpisz wypowiedzi. Jedna postać będzie niewykorzystana.
(…./12)
Policjant; Lekarz; Pani Popper; Admirał Drake; Maszynista
1. „Doprawdy nie znam rozporządzeń dotyczących pingwinów. Ani na smyczy, ani bez smyczy. Zapytam
mojego sierżanta” - …………………………
2. „Krótko mówiąc, Panie Popper, odniósł pan niezwykły sukces ze swoimi ptakami. Czy zgodziłby się pan,
żebym je zabrał na biegun północny i rozpoczął tam hodowlę pingwinów?” - ………………………….

3. „Idę do łóżka. Nie mam zamiaru spóźnić się jutro na zebranie Misyjnego Stowarzyszenia Pomocy Kobietom”
- ……………………………
4. „Przepiszę mu pigułki. Trzeba mu dawać jedną co godzina. Poza tym należy go karmić zimną galaretką i
robić okłady z lodu” - ………………………..
IV. Wypisz „nazwiska” pana Poppera (poprzekręcane podczas rozmowy telefonicznej z Radą Miejską): (…./9)

1. …………………….………….
2. ………………………………..
3. …………………………………
V.

Rozwiąż krzyżówkę: (…./14)
1. W teatrze; występowały na niej pingwiny.
2. Pomieszczenie w domu Popperów, w którym
zamieszkało 12 pingwinów.
3. Zrobił dziury w lodówce Popperów.
4. Imię pierwszego pingwina; Kapitan….
5. Liczba jajek zniesionych przez Gretę.
6. Bill dla Pana Poppera.
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. pingwin - ………………………
2. foka - ……………………………………………...
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słownika frazeologicznego, wypisz dwa związki frazeologiczne ze słowem „woda” oraz
napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): (../10)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
W autobusie było 20 wolnych miejsc. Na następnym przystanku do autobusu wsiadło 12 pingwinów Pana
Poppera. Każdy pingwin usiadł na jednym fotelu. Ile siedzeń pozostało pustych?
Działanie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Złota rybka to popularna nazwa pewnego gatunku ryb. Napisz, jakiego. Krótko opisz jej wygląd
i środowisko życia. (…./6)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
X.

Wyobraź sobie, że jesteś na biegunie południowym. Co tam widzisz? Odpowiedz pełnym zdaniem. (…./2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZIARENKO MĄDROŚCI:
„Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca."
Kornel Makuszyński
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