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

1. Dzieci znalazły Pamsuka 
 a) w kopalni. b) w stogu siana. c) w żwirowni. d) w ogrodzie. 
2. Kurtka Cyryla ma 
 a) 8 kieszeni. b) 9 kieszeni. c) 10 kieszeni. d) 11 kieszeni. 
3. Dzieci zjadły u Cyganów na obiad 
 a) duszonego w czosnku królika. c) duszonego w czosnku kurczaka. 
 b) duszonego w cebuli królika. d) duszonego w cebuli kurczaka. 
4. Drób za czasów Pamsuka zastępowały  
 a) ichtozaury. b) plemiozaury. c) plewozaury. d) pleziozaury. 
5. W cukierni dzieci zjadły bułeczki 
 a) z rodzynkami. b) z makiem. c) z serem. d) z sezamem. 
 

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

1. Dzieci po drodze do nowego miejsca zamieszkania mijały 
 a) sklepy. b) żwirownie. c) kopalnie. d) kamieniołomy. 
2. Jeśli ktoś chciał od Pamsuka dużo mięsa i rybę to prosił go o 
 a) ichtiozaura. b) megatherarium. c) ichtiomałra. d) megatherium. 
3. Antea nad ranem miała bardzo wyrazisty sen o 
 a) zoo. b) śniegu. c) deszczu. d) parku. 
4. Antea wybrała sobie piękny kapelusik ozdobiony 
 a) różowymi różami. c) różowymi goździkami. 
 b) pawimi piórami. d) gęsimi piórami. 
5.  Lady Chittenden ubrana była 
 a) w suknie z czerwonej koronki. c) czerwone pantofelki. 
 b) w suknie z czerwonej i białej koronki. d) złote pantofelki. 
 

III. Dopasuj osobę do zawodu. Wpisz przed numerem odpowiednią literę – odpowiedź. (…./12) 
 1. Billy A. właściciel cukierni E. mleczarz  I.          służący 
 2. Crispin B. sklepikarz F. właściciel gospody J. parobek 
 3. Pan Beale C. lokaj G. specjalista od koni K. kamieniarz 
 4. Willam D. stangret H. rolnik L. gospodarz 
 

IV. Dopasuj przezwisko do osoby. Wpisz przed numerem odpowiednią literę - odpowiedź. (…./9) 
 1. Pantera A. Janka D. Cyryl 

 2. Kicia B. Robert E. Maleństwo 

 3. Wiewiór C. Marta F. Antea 
 
 
 



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

1. Za czasów Pamsuka na śniadanie jadano… 1. 
1            

2. Antea wysłała je cukiernikowi za bułeczki. 2. 
      4      

3. Co potrafiła robić Marta z niezrównaną 
szybkością? 3. 

 6           

4. Kobiety (Cyganki) robiły pranie w starym 
czerwonym wyszczerbionym… 4. 

5            

5. Miejscowość gdzie dzieci wcześniej mieszkały. 5. 
  3          

6. Mama musiała wyjechać do… 6. 
 2           

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

rodzeństwo kupiło w Rochester.                   (…/6) 
 

A. dress D. buns G. Scarf 
B. wallet E. perfum H. shoes 
C. bread F. ball I. glove 

 
Odpowiedzi: 1.  2.  3.  

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

 

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

 f__rtka  powiet__e   wr__żka   __rust    przeja__dżka  
 pow__z   rewan__   __wirownia     dż__telmen   __cieżka   

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

wdzięczność podziękowanie niewdzięczność uznanie 
rewanż zgoda porachunek odwet 

wymówka wyrzut pretensja tolerowanie 
 
IX. Z rozsypanych liter ułóż hasła – 3 surowce wydobywane w polskich kamieniołomach.                       (…./6) 

 
M U R M A R  
Z A L T B A  
W I E K O P I A S C  

 

X. O co poprosiłbyś/ poprosiłabyś Pamsuka i dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.              (…./2) 
………………………………………………………………………………………………………….......................……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

Rodzeństwo może sprzeczać się miedzy sobą, 
 lecz nigdy nie dopuści do głosu obcego. Anonim 
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