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Justyna Bednarek   
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” 
 

Klasy 1-4 

Rok  2015 

Zakres całość 
 

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

1. Otulistopka to  

 a) papuć. b) skarpetka. c) kocyk. d) rajstopy. 

2. Pani generałowa dokarmiała róże 

 a) gęsim puchem. b) kocią sierścią. c) kosteczkami kurczaka. d) kaczymi piórami. 

3. Morski wilk to 

 a) doświadczony marynarz. c) wilk mieszkający nad morzem. 

 b) odmiana rekina. d) marynarz udający wycie wilka. 

4. Drzewo, na którym było gniazdo wron to 

 a) buk. b) dąb. c) brzoza. d) topola. 

5. Chory Kajtek nie lubił jeść 

 a) budyniu waniliowego. c) galaretki z truskawkami.         

 b) kisielu z jabłkiem. d) śmietany z jagodami.  
 

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

1. Co się stało pasiastej skarpetce?  

 a) Połknęła ją ryba c) Została złowiona przez pirata 

 b) Została porwana przez rybitwę d) Zaplątała się w sieć rybacką 

2. Co robiła jedwabna skarpetka? 

 a) Udzielała wywiadów c) Nosiła suknie od projektantów 

 b) Uczestniczyła w wielkich balach d) Ciągle zmieniała fryzury 

3. Kto nosił pasiaste skarpetki z czarną kotwicą?  

 a) Mała Be b) Mama c) Chłopczyk d) Kapitan  

4. Co robiła granatowa skarpetka?   

 a) Pisała artykuły do gazet c) Jeździła na delegacje 

 b) Występowała w telewizji d) Wygłaszała przemówienia 

5.  Jakie ubrania leżały obok zielonej skarpetki? 

 a) Zielona sukienka Be c) Różowy podkoszulek Be         

 b) Szara bluzka Mamy d) Niebieska koszula Mamy 
 

III. Wpisz przed numerem odpowiednią literę-odpowiedź. Połącz skarpetkę z jej zajęciem.                                                  (…./12) 

 1. Czerwona skarpetka A. Detektyw E. Mysia mama I. Tulipan 

 2. Seledynowa skarpetka B. Królewski doradca F. Róża J. Policjant 

 3. Granatowa skarpetka C. Marynarz G. Polityk K. Pisarz 

 4. Szara skarpetka D. Doktor H. Gwiazda L. Mysi tata 
 

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

 1. „nabić kogoś w butelkę” A. włożyć do butelki D. uciec   

 2. „dać nogę” B. pokazać wielkość stopy E. tańczyć    

 3. „dybać na kogoś” C. czatować na kogoś F. oszukać kogoś   

 



 

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

1. Ubierane na stopy, wełniane, jedwabne... 1. 
    1        

2. Hodowała je pani generałowa. 2. 
2            

3. Nazwa cukierni, w której ginęły ciasteczka. 3. 
   3         

4. Pasiasta skarpetka zrezygnowała z rejsu do .... 4. 
  4          

5. Złodziejem ciasteczek był.... 5. 
5            

6. Imię rudego Jamnika. 6. 
 6           

 

VI. Korzystając ze zdobytej w trakcie nauki wiedzy lub/i słowników języka angielskiego wskaż 3 rzeczy, 

     które posiadał bezdomny brodacz, kiedy był królem.                                                                       (…/6) 

A. dragon D. rose gardens G. aquarium 
B. treasury E. studs with horses H. playground 
C. pool F. library I. forest 

 

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 
 

 mo__liwości  szczeg__ły  tru__t  pa__nieć   wło__aty 

 r__żny  s__knia  uwa__nie  b__eg  c__reczka 

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

zgubić się zaginąć znajdować zawieruszyć się 
zaskoczony zdumiony oniemiały uprzedzony 

zagadka odpowiedź rebus szarada 
 
IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła – nazwy polskich rzek.                                                   (…./6) 

 

A R W A T  

A I S Ł W  

T Ć N O E  

 

X. Wymyśl, kim mogłaby zostać skarpetka w kratkę. Odpowiedz pełnym zdaniem.                                        (…./2) 

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

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

ZIARENKO 
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Najważniejsze, byś zawsze był wierny samemu sobie. 

 

William Szekspir         
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