
 

 

 …………………………………………………………………..   ………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.(…./10) 
1. Jak ma na imię chłopiec, któremu dziadek czyta przygody Kazika?

a) Bolek   b) Krzyś  c)Marcin   d) Julek

2. Jakim pojazdem poruszał się Kazik po Afryce?

a) Samochodem  b) hulajnogą   c) rowerem   d) motorem 

3. O zdjęcie jakiego zwierzęcia prosił syn Kazika?

a) małpki   b) lwa   c) krokodyla   d) węża

4. Kto porwał Kazikowi namiot gdy spał na pustyni? 

a) wiatr  b) złodzieje      c) tygrys  d) myszki 

5. Czym obronił się Kazik przed złodziejem, który próbował go okraść? 

a) strzelbą  b) kamieniem  c) procą d) pompką do roweru 

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25) 
1. Co podarowali Kazikowi wojownicy na pustyni?

a) wodę   b)złoto    c) jedzenie d) drogocenne kamienie

2. Jakie plemiona spotkał na swej drodze Kazik? 

      a) Pigmejów b) Buszmenów         c)   Szilluków       d) Guanczów 

3.  Na jakie przedmioty wymienił Kazik swój zegarek? 

 a)  korale  b) lornetka     c)  parasol  d)  bransoleta 

4. Jakie zwierzęta posiadał mały murzynek Remo, którego Kazik spotkał w buszu? 

a) koza  b) żyrafa  c) krokodyl  d) piesek  

5. Jakie zwierzęta towarzyszyły Kazikowi w czasie kolacji wigilijnej? 

a) goryle  b) pawiany  c) surykatki  d) węże  

 

III. Nazwiska / nazwy: (…./12) 
1. Jak nazywał się (imię i nazwisko) znany podróżnik, który odsłaniał tablicę pamiątkową 

na dworcu w Poznaniu?   ….............................................................. 

2. Jak brzmi pełne imię i nazwisko Kazika bohatera książki „Afryka Kazika”? 

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

3. Jak miała na imię żona Kazika?  …..............................     

4. Jak nazywa się najbardziej znana rzeka Afryki? ….......................... 

5.  Jak nazywała się wioska Rema …................. 

  

IV. Zwierzęta: (…./9) 
1. Z kim Kazik podzielił się jedzeniem na pustyni tuż po przybyciu do Afryki? 

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

2. Przed czym miała chronić tajemnicza maść staruszki? 

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

3. Jakie zwierzęta są wystarczająco silne, by przebić się przez busz?…........................ 
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V. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej 

przetłumacz na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):               

                      (…/6) 

1. słoń ….............................. 2. lew  …............................ 

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

 

VI. Rozwiąż krzyżówkę:  (…./14) 
 

  1            

2              

3              

   4           

    5          

 6             

1. Szkodnik, który pożera wszystkie liście w okolicy, w której wyląduje. 

2. Zwierzę z bardzo długą szyją. 

3. Kazik dał go kupcowi w zamian za korale. 

4. Wybrał się na nią Kazik. 

5. Nazwa pustyni, na której Kazik spędzał Boże Narodzenie. 

6. Imię króla Rwandy, u którego gościł Kazik. 

Hasło: ………………………………………………….. 
 

VII. Korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych w wersji papierowej podaj wyraz 

bliskoznaczny oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło)   (…./10) 
1. przygoda…………………………………………………………………………….… 

2. podróż ………………………………………………………………………………… 

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

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6) 
 W poniedziałek Kazik przejechał na rowerze 15 kilometrów, we wtorek i w środę przeszedł 

 łącznie 7 kilometrów, a w czwartek i piątek przejechał łącznie 6 kilometrów. Ile kilometrów 

 w ciągu pięciu dni przebył Kazik? 

Działanie: …………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………. 
 

IX.  Odszukaj w atlasie mapę Afryki i podaj nazwę 3 państw afrykańskich 

rozpoczynających się samogłoską         (…./6) 
a)  …………………………   b) ……………………………..  

c)  …………………………..  
    

X. Które ze zwierząt spotkanych przez Kazika chciałbyś zobaczyć w jego naturalnym 

środowisku? Uzasadnij swój wybór. Odpowiedz pełnym zdaniem.    (…./2) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

ZIARENKO MĄDROŚCI: „Książki – okręty żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój  

    drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie” 

          Roger Bacon      

 

 WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW—KL 1-4 
www.WielkaLiga.pl 

FORMULARZ NR A43 – wersja: 1.0, autor: Katarzyna Wojtek, wersja: 2.0, autor: Andrzej Komorowski 

      - korekta: Agata Komorowska 

Data oprac. wrzesień 2016r.  

Jeżeli podoba Ci się nasza działalność, wesprzyj nas:  OPP 1%: KRS 0000480646   lub 
DAROWIZNA Z DOPISKIEM „WLC – Cele Statutowe”:     NUMER KONTA: 07 1600 1462 1839 6186 8000 0001 
 


