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Grzegorz Kasdepke  

Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci 
 

Klasy- 1-4 

Rok  2013 

Zakres 
Do rozdziału 

„List” włącznie 
 

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

1. Dzieci wypastowały buty taty pastą 

 a) białą.    b) czarną. c) brązową. d) bezbarwną. 

2. Pani z języka polskiego zadała napisanie listu do 

 a) przyjaciela. b) mamy. c) cioci. d) kuzyna. 

3. Jakie słodycze przynosił pan Waldemar Kubie i Bubie? 

 a) Żelki    b) Landrynki c) Lizaki   d) Czekoladki 

4. Gdzie Bubę dopadł kaszel? 

 a) W muzeum b) W domu babci c) W windzie d) W sklepie 

5. Buba napisała Kubie list na specjalnym papierze w 

 a) świnki. b) kaczuszki. c) kwiatuszki. d) serduszka. 
 

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

1. Odpowiednim miejscem na autograf może być 

 a) książka.   b) pamiętnik. c) pomięta kartka.  d) serwetka tylko trochę tłusta. 

2. Jakich tajemnic pana Waldemara starał się dotrzymać Kuba? 

 a) Poplamionego swetra  c) Zaczesywania włosów 

 b) Trzęsących się dłoni  d) Dziury w skarpetce  

3. Dzieci przysyłały tacie maile z pozdrowieniami 

 a) znad morza.  b) z gór.  c) z kafejki internetowej. d) z telefonu. 

4. Kuba i Buba 

 a) wyglądają prawie identycznie. c) lubią cukierki z marcepanem.  

 b) zawsze się dobrze zachowują.   d) nigdy się nie kłócą. 

5.  Gafa to zachowanie 

 a) taktowne.  b) dobre.  c) niezręczne. d) nietaktowne. 
 

III. Wpisz przed numerem odpowiednią literę - odpowiedź. Dopasuj imię lub nazwisko. (…./12) 

 1. Nazwisko pana od matematyki A. Różycki E. Różewicz I. Różnicki 

 2. Imię babci  B. Kasia F. Joasia J. Basia 

 3. Imię cioci C. Monika G. Hania K. Ania 

 4. Imię wujka D. Edward H. Edmund L. Henryk 
 

IV. Wpisz przed numerem odpowiednią literę-odpowiedź. IV.Jak ubrały się dzieci na rozpoczęcie 
roku szkolnego? Dopasuj kolory do ubrań, wpisując odpowiednią literkę w puste pole. 

 

(…./9) 

 1. szorty A. zielony D. srebrny G. biały 

 2. skarpetki B. różowy E. granatowy H. żółty 

 3. bluzka C. złoty F. szary I. czarny 

 

 

 

 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij hasło: ....................…………………..…                              (…./14) 

1. Dziurka w klapie marynarki. 1. 
 7        2   

2. Własnoręczny podpis (np. autora książki). 2.     1        

3. Buba je dostała od „narzeczonego”. 3.   5          

4. 
Oprowadzał Kubę i Bubę 
po Zamku Królewskim. 

4. 
 8      4     

5. Strzyże i modeluje włosy. 5.       3      

6. Świadek kłótni Kuby i Buby w cukierni. 6.  6           

 

VI. Kuba i Buba chciały być mili dla mamy. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników        
języka angielskiego wskaż 3 rzeczy, które dzieci wykorzystały, aby zrobić herbatę.   (…/6) 
        

A. nice D. yellow G. teaspoon 
B. notebook E. hungry H. baloon 
C. cup F. pencil I. sugar - bowl 

 

Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

 
VII. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników j. polskiego, wpisz cyferkę – odpowiedź 
      w puste pole przed wyrazem, wpisz odpowiednie litery w miejsca luk.                  (…./10)                                                                                   
 

Ą1 Ć2 Ę3 H4 CH5 RZ6 Ż7 Ź8 ON9 SZ10 Ó11 U12 OM13 EM14 EN15 CI16 ZI17 Ś18 SI19 
 

 __erbata  __igiena  __istoria  __oinka  ki__ać 

 pu__  dru__  me__  me__anizm  __ałas 

 
VIII. Wskaż - podkreśl, który z podanych wyrazów nie jest synonimem.     (…./6)  

elegancki gustowny wytworny odrażający 
miły przyjemny przykry uroczy 

czysty umorusany schludny sterylny 
 
IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła – kierunki świata.                                         (…./6) 

 

A D Ó H Z C  

N Ó C P Ł O  

S D C Ó H W  

 

X. Dlaczego warto dobrze się zachowywać? Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                      (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

Czytasz jakąś książkę po raz pierwszy, 

poznajesz nowego przyjaciela; czytasz ją po raz drugi, spotykasz starego. 

  

przysłowie chińskie 
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