
                       j. polski kl.6a 15.06. L6 

Temat: Sprawdzamy znajomość lektury „Szatan z siódmej 

klasy. 

Kto napisał książkę "Szatan z siódmej klasy?" 

Meg Cabot  

Juliusz Słowacki  

Harry Potter  

Kornel Makuszyński  

Kornelia Makuszyńska  

2. Jak nazywał się pan profesor? 

Rejent  

Gęsowski  

Gąsowski  

Lisowski  

Cisowski  

3. Kto miał być pytany? (początek książki) 

Napiórkowski, Stankiewicz, Wilczek  

Cisowski, Wnuk, Kaczanowski  

Ostrowicki, Wnuk, Napiórkowski  

Stankiewicz, Wilczek, Wnuk  

Nikt  

4. Czego uczył profesor? 

Matematyki,  

Polskiego,  

Historii,  

Geografii,  

nie wiadomo czego  



5. Gdzie zamiast do wsi "..." miał pojechać Adam? 

w góry  

do innej wsi  

nad morze  

do lasu  

na obóz  

6. Co przeszkodziło chłopakowi z szóstej klasy obliczaniu w 

księgach? Co pomyliło wyliczenia? 

Nitka  

papier  

okruszki  

coś innego  

kawałek liścia  

7. Kto uratował Adama? 

harcerze  

pan profesor  

Jakiś człowiek  

Ksiądz  

mama  

8. Co się stało, gdy Adaś zasnął w "psiej budzie". 

Padał deszcz  

Psy chciały go rozszarpać,  

ktoś go napadł  

znalazł go pan profesor  

nic  

9. Jak nazywała się siostrzenica Pana profesora? 

Alicja  



Wiktoria  

Katarzyna  

Anna  

Wanda  

10. Co było w skrzyni? 

żelastwa  

kamienie  

coś ciężkiego  

woda  

buty  

11. Ile pieniędzy zostawił francuz? 

10 złotych  

30 złotych  

60 złotych  

100 złotych  

200 złotych  

12. Gdzie była "namalowana druga broda" (w zagadce)? 

w wodzie  

w lustrze  

w materialne  

był to drugi obraz  

nigdzie.  

13. Jaką wiadomość (po odczytaniu pierwszych liter zdań) 

ułożył Adam? 

Strzeżcie pokoju!  

Strzeżcie domu!  

Strzeżcie drzwi!  

Strzeżcie okien!  



Szukajcie mnie!  

14. Jak nazywała się ta wieś? 

Ejgoła  

Bejgoła  

Mejgoła  

Cigoła  

Matigoła  

15. Jak nazywał się Ksiądz? 

Mazurek  

Wozurek  

Kazuro  

Cizuro  

Myziuro  

16. Jaki kolor miały oczy panny ... [imię] 

fiołkowe  

niebieskie  

zielone  

piwne  

szare  

17. Gdzie znaleźli skarb? 

w drzwiach  

w piecu  

w pniu drzewa  

w ziemi  

w gałęziach dzrzewa  

18. Co znaleźli (skarb)? 

Diamenty i rubiny  



Rubiny  

dużo pieniędzy  

nic  

korale, naszyjniki...  

 

 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

 

1. Imię chłopca, który ukradł pióro Zbyszkowi Jasińskiemu. 

2. Ksiądz, który zaopiekował się rannym Francuzem. 

3. Znalazł Adasia w rozwalonej budce. 

4. Tak profesor Gąsowski zwracał się do Adasia. 

5. Imię bratanicy profesora Pawła Gąsowskiego. 

6. Adaś spotkał go, kiedy został uwięziony przez opryszków. 

7. Ptak, który na uczcie nigdy nie jadł z płaskiego talerza. 

8. Nazwa kwiatu przywoływana w związku z oczami panny Wandy. 
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