
 

 
 ………………………………………………………………………………..      … …………………   ………… 

nr zawodnika    (imię, nazwisko/pseudonim, klasa, szkoła/biblioteka)    (data oddania)  (punkty)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10) 

1. Przy jakiej ulicy mieszkał Pan Kuleczka?: 

a) Truskawkowej  b) Czereśniowej c) Poziomkowej  d) Malinowej 

2. Jak miał na imię pies Pana Kuleczki?: 

a)  Pypeć   b) Pepeć  c) Pyrpeć  d) Parpeć 

3.  Jakiego koloru były okulary, których szukała Katastrofa?: 

a) zielone     b) niebieskie  c) fioletowe  d) różowe 

4. Z jakimi owocami bohaterowie upiekli ciasto?: 

   a) z truskawkami  b) z jabłkami  c) z czereśniami  d) z jagodami 

5.  Co stłukła Katastrofa, kiedy grała w piłkę?: 

   a) lustro   b) wazon  c) okno   d) szklankę 

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi.  (…./25) 

1.  Czym zajmował się Pan Kuleczka?: 

      a) był szewcem   b) prowadził warsztat naprawy zepsutych zabawek 

         c) był czarodziejem  d) był weterynarzem          

2. Gdzie Pypeć znalazł okulary Katastrofy?: 

      a) w kuchni   b) w kubeczku  c) w łazience   d) w komodzie 

3.   Co śniło się Katastrofie?: 

            a) olbrzym   b) listonosz   

c) potwór   d) samochód w kształcie hamburgera 

4. Co narysował Pypeć na rysunku przedstawiającym bitwę morską?: 

     a) statki   b) marynarzy  c) fale  d) latające kule armatnie 

5. Wśród jakich zwierząt wylądowali domownicy podczas opowieści pana kuleczki?: 

     a) pingwinów  b) muchy  c) kangury  d) żyrafy 

 

III. Uzupełnij brakujące miejsca kolorami występującymi w tekście.  (…./12) 

1.  Ciekawe, czy jesienią liście robiły się ........................................, czy po prostu ………………………. 

2. Bzyk-Bzyk z ............................. zrobiła się normalnie .....................................   

3.  Rozpoczynają zawodnicy w ........................... koszulkach i ................................... skarpetkach. 

4. To …………………………….... to są morza, oceany i jeziora, a ................................. i żółte – ziemia. 

 

IV. Wymień trzy rzeczy ze szkła przytaczane w treści książki.      (…./9) 

1. …………………….  

2.  ……………………. 

3.  ……………………. 
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V. Rozwiąż krzyżówkę.  (…./14) 

1. Co według Katastrofy może być wysokie? 

2. Jaka wyspa przyśniła się jednemu z bohaterów?  

3. W jakim mieście wydana została książka „ Pan 

Kuleczka”? 

4.  … , a ziemia. 

5. Niektórzy noszą je na nosie 

6.  Myszy występujące w opowiadaniu. 

Hasło: ……………………………… 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język 

angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś. (…/6) 

1.  skojarzenie - ……………………………………... 

2.  niespodzianka -   ………………………………………… 

Źródło:…………………………………………………………………………………… 

 

VII. Korzystając ze słownika synonimów, w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny oraz napisz tytuł 

książki, z której korzystałeś (źródło). (…./10) 

1. katastrofa - ………………………………………………………………………………… 

2. porządek  - ……………………………………………………………………………… 

Źródło:………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6) 

Pan kuleczka miał 7 muszek koloru żółtego, a 4 z nich miało czarne kropki oraz 5 muszek koloru 
pomarańczowego z naszytymi wzorami. Ile muszek bez wzorów na Pan Kuleczka? 
 Działanie: ………………………..…………………………………………………………… 
Odpowiedź:……………………………………………………………………………………………… 
 

IX. Zadanie przyrodnicze:  (…./6)     
Wymień wszystkie rodzaje zwierząt mieszkające u Pana Kuleczki? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                 
                                                                                                                                                              

X. Co Twoim zdaniem znaczy związek frazeologiczny "patrzeć przez różowe okulary”? (…./2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZIARENKO MĄDROŚCI: 

Rodzina to jeden z najwspanialszych pomysłów Pana Boga. 
  Ks. Bp. Damian Zimoń         
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