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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. W jakiej Zagrodzie mieszka narratorka książki? 

a) Południowej 

b) Środkowej 

c) Zachodniej 

d) Północnej 

2. Jakie czasopismo dla dzieci czytała Lisa? 

a) „Jesień Szwecji” 

b) „Wiosna Szwecji” 

c) „Wiosna Szwajcarii” 

d) „Jesień Szwajcarii” 

3. Co powinien zrobić mieszkaniec Bullerbyn, by otrzymać życzenia w dniu swoich urodzin? 

a) być grzecznym    b)   udawać, że śpi 

c)   upiec  tort  d)   nie musi nic robić 

4. Co urodziło się w sowim gnieździe?  

a) 4 sowy        b) 4 żółte piłeczki         c) 3 żółte piłeczki i 1 sowa         d) 3 sowy i 1 żółta piłeczka  

5. Ile książek posiada Lisa w swojej biblioteczce? 

a) 7            b) 40            c) 13                                              d) 23 

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

1. Zaznacz wyrażenia, które wypowiadał Olle i dziadziuś. 
a) kolifink, kolifink  

b) mojsi dijsi filibom ararat 

c) ho, ho, tak, tak 

d) petruska saldo bumbum 

2. Jakie dwa dni, według narratorki, są najprzyjemniejsze? 

       a)  początek wakacji   b) Dzień Dziecka 

                      c) wieczór wigilijny  d) dzień urodzin 

3.  Jakich dwóch rzeczy poszukiwały dziewczyny, by odkryć tajemnicę chłopaków? 

a) kluczy    b)   książki 

c)  mapy   d)   grot z siana 

4. Które składniki znajdowały się w torcie urodzinowym Lisy? 

a) rodzynki   b) czekolada   c) poziomki   d) cukier 

5. Jakie dwa zwierzęta występują w grze, w którą bawiły się dzieci? 

       a) owca     b) lis      c) wilk     d) koza  

III. Zadanie tematyczne. Wymień 4 zwierzęta w liczbie mnogiej z kurzej fermy w Bullerbyn. (…./12) 

1. ................................................................................................................................................. 

2. …..............................................................................................................................................  

3. .................................................................................................................................................  

4. …..............................................................................................................................................  

W i e l k a  L i g a  C z y t e l n i k ó w  
KLASY 1-4 

Autor: Astrid Lindgren Tytuł: Dzieci z Bullerbyn 
 (zakres: do rozdziału „Śpimy w stogu”) 

Tłumacz: Irena Szuch - Wyszomirska, Rok wydania: 1957. 
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IV. Zadanie tematyczne.  Wymień 3 sytuacje z książki, kiedy „jest wesoło”:  (…./9) 

1. ..................................................................................................................................................…. 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................…  

V. Znajdź 6 imion w  wykreślance i wpisz je w miejsca 

poniżej. Z pozostałych liter ułóż hasło.  (…./14) 

1. ………………………………………………..     

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 

6. ……………………………………………….. 

 

Hasło: ………………………………………………….. 

 

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

język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):      (…/6) 

1. Rzepa- .........................................................…………………………………………………………………………....... 

2. Świadectwo - ..................................................…………………………………………………………………………... 

Źródło: ……………..............................………………………………………………………………………………………..... 

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego lub encyklopedii w wersji papierowej podaj znaczenie wyrazów 

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):      (…./10) 

1. Zagony-…………………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

2. Gałganek -………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

       Źródło:……………………………....................................…………………………………………………………………………. 

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

Dzieci za każdy opielony rządek rzepy otrzymywały 20 zł. Razem czworo dzieci otrzymało 800 zł. 

Każde dziecko opieliło taką samą ilość rządków! Ile rzędów opieliło jedno dziecko?  

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

IX. Zadanie przyrodnicze. Wymień co najmniej 3 drzewa lub/i rośliny występujące w książce.  (…./6) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

X. Jak wyobrażasz sobie swój wymarzony pokój. Odpowiedz pełnym zdaniem.       (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO MĄDROŚCI: 
 

Przyjaciele po prostu są. Przyjaźń to nie prysznic, nie musi być praktykowana codziennie. To miejsce w 
sercu i w pamięci oraz uczucia z tym miejscem związane. 

Paweł Piotrowicz 
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