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

1. Jak nazywała się dziewczynka, która mieszkała na wsi? 
 a) Julka Lipińska b) Lusia Lipczanka c) Julka Lipczanka d) Jolka Lipczak 
2. Na którym piętrze mieszkała Małgosia?  
 a) Na czwartym b) Na trzecim c) Na piątym d) Na drugim 
3. Wskaż nieprawdziwe zdanie o sosnach przy góralskiej chacie: 
 a) Pierwszą sosnę porwała rzeka. c) Druga sosna została ścięta. 
 b) Trzecia sosna się skrzywiła. d) Czwarta sosna ocalała. 
4. Na jakim wierzchowcu galopował miś po drzewie?    
 a) Na lisie b) Na wiewiórce c) Na sowie d) Na małpce 
5. Gdzie Czarny Nosek zgubił się specjalnie (chciał spędzić tam noc)? 
 a) W lesie b) W ogrodzie  c) Na hali d) W morzu 
 

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

1. Co mama chciała kupić Małgosi po zgubieniu misia w parku? 
 a) Cukierki b) Drugą lalę c) Innego misia d) Lody 
2. Co miała na sobie Małgosia, gdy stawała przed wystawą i witała się z misiem? 
 a) Kapelusz b) Rękawiczki c) Pelerynę d) Płaszczyk 
3. Co składa się w stodole w gospodarstwie Julki?  
 a) Jęczmień b) Żyto c) Owies d) Grykę 
4. Jakie zwierzęta walczyły ze sobą w nocy w lesie? 
 a) Żmija c) Borsuk 
 b) Jeż d) Nietoperz 
5.  Gdzie miś siedział w redakcji? 
 a) Na kanapie c) Pod piecem 
 b) Na półce d) Na kominku 
 
 

III. Wpisz przed numerem odpowiednią literę – odpowiedź. (…./12) 
 

 1. Kolor dzbanka na miód do szczodraków A. niebieski E. czerwony I. srebrny 
 2. Kolor korony Heroda B. zielony F. pomarańczowy J. fioletowy 
 3. Kolor kwiatków na miedzy   C. biały G. złoty K. czarny 
 4. Kolor tasiemki na szyi misia D. brązowy H. szary L. różowy 

 
 
 

IV. Wpisz przed numerem odpowiednią literę-odpowiedź.  (…./9) 
 
 
 

 1. Ile dzieci mieli górale – gospodarze z gazdowskiej chaty? A. 1 D. 4 
 2. Ile dziewczynek wsiadło do łódki? B. 2 E. 5 
 3. Ile koni mieszkało w oborze na wsi? C. 3 F. 6 

 
 
 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: .………………………………..…… (…./10) 
   

 

 

VI. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka angielskiego 
wskaż 3 nazwy zbóż, które rosną na wsi. 

(…./6) 
	 	 	 	 	 	

A. grass D. rye G. harvest 
B. hay E. village H. oat 
C. wheat F. grain I. garden 
	 	 	 	 	 	

Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

 
VII. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka polskiego 

wpisz czytelnie prawidłowe litery w miejsca luk. 
(…./10) 

	 	 	 	 	 	

Ą Ć Ę H CH RZ Ż Ź ON SZ Ó U OM EM EN CI ZI Ś SI 
 

brzu__ dru__ __armider je__ać bo__ater 
__arce ju__as dmu__ać pie__ota wierz__owiec 

 
VIII. W każdym wierszu podkreśl wyraz, który nie jest synonimem wyrazu z pierwszej kolumny. (…./6) 
 

podróż wyprawa wyjazd pojazd 
gospodarstwo obora ranczo farma 

szałas bacówka piwnica chata 
 
IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła – nazwy zawodów.  

Dodaj do siebie i wpisz w okienko wartość liczbową wszystkich liter każdego wyrazu.                                                                                                
(…./8) 

    
A1 Y 2 Z1 A1 R1 N1 M2 R1 hasło:  wartość liczbowa =  
L2 A1 Z1 A1 M2 R1 hasło: wartość liczbowa =  

 

X. Którą przygodę Czarnego Noska chcesz przeżyć i dlaczego?  Odpowiedz przynajmniej 
dwoma pełnymi zdaniami.                                                                                                                                                                                                          

(…./4) 
 

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

„Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić.” 
 

Kubuś Puchatek 
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1. Imię psa Julki. 1.   1    

2. Małgosia pojechała do niej z wizytą. 2.  2     

3. Imię małego braciszka Julki. 3.    3    

4. Góralska nazwa ziemniaków.  4.    4  

5. Duży ptak z czerwonymi nogami, szukał żab. 5.   5    

6. Tam mieszkały świnki. 6.    6    


