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

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

……………………….

…………………….

(data oddania)

(punkty)

Wielka Liga Czytelników
KLASY 5-8
Edmund Niziurski: „Sposób na Alcybiadesa”

B4

zakres: rozdziały 1-5

)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.
(…./10)
1. Kogo przedstawiał obraz nad biurkiem Dyra?
a) Prezydenta Polski
b) Kapitana Józefa Pucia
c) Damę z kwiatami
d) Bolesława Chrobrego
2. Jak brzmiał tytuł książki, którą czytał wygrzewając się na słońcu, Alibaba?
a) „Teoria względności”
b) „Ilustrowany atlas zwierząt”
c) „Teoria informacji”
d) „Psychologia dla młodzieży”
3. Kogo porwał Zasępa z kolegami podczas próby sztuki „Przebudzenie Afryki”?
a) p. Więckowską
b) Dziadzia
c) Słabego
d) Szekspira
4. Kicki z Pikulskim grali razem w:
a) warcaby
b) tenisa stołowego
c) chińczyka
d) tenisa ziemnego
5. Jak brzmiało nazwisko Alibaby?
a) Alibak
b) Alibabski
c) Babiński
d) Babicz

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi.
(…./25)
1. Na jaką myśl wpadł Zasępa w Wędzarni (po wybuchu w klasie chemicznej)?
a) że nawet psorowie mają swój słaby punkt
b) że nawet psorowie mają swoja piętę Achillesa
c) że nawet psorowie muszą się uczyć
d) że nawet psorowie muszą chodzić do szkoły
2. Na próbie przedstawienia chłopcy z 8 A mieli powtarzać za Szekspirem następujące zdania:
a) „Sprzedałeś nas kolonizatorom!”
b) „Jesteś zdrajcą!”
c) „Dlaczego jesteś taki okrutny?”
d) „Czy słyszysz tam-tamy zwycięstwa?”
3. Kto, wg słów Kickiego, pokonał Wątłusza Pierwszego:
a) Ciamcia
b) Szlaja
c) Szekspir
d) Wątłusz Drugi
4. Podaj nazwiska wychowawców uczniów: Zasępy, Słabiszewskiego, Pędzelkiewicza:
a) Liliowska
b) Żaczek
c) Lilkowska
d) Żwaczek
5. Jakie „nieszczęścia osobiste” wymieniali uczniowie w rozmowie z psychologiem?
a) Wróbel – o przebiciu
b) Zimny – o uszyciu mu
c) Babinicz – o wylaniu się d) Słaby – o rozdarciu
dętki rowerowej
zbyt długiej jesionki przez atramentu na jego bluzkę spodni podczas treningu
rodziców

III. Uzupełnij nazwiska:
1. matematyk: ………………………………………………………..
2. pani woźna:…………………………………………………………..
3. chemik: ……………………………………………………………….
4. historyk: ..................................................................

(…./12)

IV. Wpisz właściwe liczby:
(…./9)
1. Ilu rundek na motorze Pędzla domagał się Kicki podczas zawierania umowy? ………………
2. Oszustwo to przestępstwo przewidziane w artykule ……………. Kodeksu Karnego.
3. Według Dziadzi jest to liczba pierwsza, a według Pędzelkiewicza – ostatnia. …………

V. Rozwiąż krzyżówkę:
1. Miasto, w którym urodził się Edmund
Niziurski.
2. Był nim kapitan Pucio.
3. Nazwisko ucznia, narratora książki.
4. Jej złoża odkrył geolog Rączka.
5. Antonim słowa silny lub przezwisko
jednego z bohaterów.
6. Nazwisko woźnego sądowego.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10
utworzą hasło.

(…./14)
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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. portret ………………………………………………
2. nauczyciel …………………………………………………………
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słownika ortograficznego w wersji papierowej podaj prawidłowo „ó” lub „u” oraz napisz
tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):
(…./10)
1. m…..zg
2. kł…..dka
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne:
(…./6)
Tata miał 30 cukierków. Synowi, Józiowi, dał 1/5 swoich cukierków. Ile cukierków dostał Józio, a ile cukierków
zostało tacie?
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odpowiedź:…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Zadanie historyczne: Wybierz i dopasuj po 3 władców polskich do dynastii, z których się wywodzą,
umieszczając w wykropkowanym miejscu przy nazwie dynastii odpowiednie literki:
(…./6)
1. Piastowie

….. ….. …..

A) Jan III Sobieski
B) Mieszko I
C) Jan I Olbracht

D) Bolesław Chrobry
E) Zygmunt I Stary
F) Ludwik Węgierski

2. Jagiellonowie ….. ….. …..
G) Henryk II Pobożny
H) August III Mocny
I) Zygmunt II August

J) Wacław III
K) Stanisław II August Poniatowski
L) Bolesław II Szczodry

X. Co najbardziej podoba Ci się w szkole?
(…./2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:
„Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie”.
Aldous Huxley
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