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Wielka Liga Czytelników
KLASY 1-4
Maria Kownacka „Plastusiowy pamiętnik”
(rozdziały: I-XV)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. Kto mieszkał w drugim pokoju obok Plastusia?
a) gumka
b) temperówka
c) stalówka
d) ostrzałka
2. Ile było błyszczących stalówek w piórniku Tosi?
a) 2
b) 3 c) 4
d) 5
3. Czym Tosia zrobiła Plastusiowi oczy?
a) cyrklem
b) ołówkiem
c) kredką
d) linijką
4. Kto pił atrament?
a) Plastuś
b) pióro
c) zeszyt
d) bibuła
5. Jaki kolor miały kokardki, które Tosia nosiła na co dzień na warkoczach?
a) granatowy b) zielony
c) czerwony
d) różowy
II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. W dłuuugim korytarzu, razem z piórem mieszkali:
a) ołówek
b) flamaster
c) scyzoryk
d) cyrkiel
2. Kto nie lubił lekcji rysunków?
a) scyzoryk
b) pióro
c) stalówka
d) gumka
3. Kto latał po papierze na lekcjach rysunków?
a) ołówek
b) scyzoryk
c) stalówki
d) gumka
4. Kto pomagał Plastusiowi robić pamiętnik?
a) gumka
b) scyzoryk
c) stalówka
d) kredka
5. Plastuś ulepiony był z plasteliny w kolorach:
a) czerwonym b) niebieskim c) zielonym
d) fioletowym
III. Kto wypowiedział te słowa? (…./12)
1. „Ona was wszystkich poniszczy jak mnie” ……………………………………………..
2. „Ja ją w palec zatnę!” …………………………………………………………..
3. „Ja jej poślę na zeszyt dziesięć kleksów!” …………………………………………………………
4. „My ją atramentem powalamy!” ……………………………………………………………………..
IV. Jaki kolor miały? (…./9)

1. pióro Tosi …………………………………………………….
2. bibuła ……………………………………………………………..
3. okładka pamiętnika Plastusia ………………………………………………………….
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V.

Rozwiąż krzyżówkę: (…./14)
1. Ostrzył nos ołówkowi.
2. Mieszkał w nim atrament.
3. Ulepiła gniazdo z jajeczkami.
4. Pogryzła Tosi ołówek.
5. Chińczyk mieszkał w zeszycie od ……
6. Imię lalki Tosi.

3

3
7

4

6

6
5

2

5
Hasło: …………………………………………………..

2

1

1
4

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język
angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): (…/6)
1. ołówek …………………………………………………………………………
2. pamiętnik …………………………………………………………………….
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając z słownika synonimów w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny oraz napisz tytuł
książki, z której korzystałeś (źródło)(…./10)
1. beksa ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. bazgrać …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Na sukience Klarci było po sześć kwiatków w siedmiu rzędach. Ile wszystkich kwiatków było na sukience?
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Pomaluj zgodnie z opisem rysunku, który Tosia namalowała, gdy dostała od Zosi nowe farby. (…./6)

X.

Czy Tosia była dobrą koleżanką? Uzasadnij pełnym zdaniem. (…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:

„Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi
tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.”
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