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Test ze znajomości lektury kl.VI „Kłamczucha”
1. Kto jest autorem „ Kłamczuchy’’?

a) Irena Jurgielewiczowa;
b) Hanna Ożogowska;
c) Małgorzata Musierowicz;
d) Edmund Niziurski.

2. Jak naprawdę nazywała się Kłamczucha, bohaterka ww. powieści?
a) Franciszka Wyrobek;
b) Aniela Kowalik;
c) Danuta Filipiak;
d) Ula Przybyszówna.

3. Kim chciała zostać główna bohaterka „Kłamczuchy”?
a) piosenkarką;
b) aktorką teatralną;
c) pisarką;
d) podróżniczką.

4. Które określenienie pasujedo Kłamczuchy?
a) wysoka, chuda;
b) szczupła, w okularach;
c) bystra,żywa;
d) błyskotliwa, w okularach.

5. Kogo Kłamczucha najbardziej lubiła?
a) Roberta Rojka;
b) Pawła Nowackiego;
c) Janusza Pyziaka;
d) Profesora Dmuchawca.

6. Aby częściej spotykać się z ukochanym kolegą, bohaterka udawała:
a) księgową;
b) sprzątaczkę;
c) aktorkę;
d) piosenkarkę.

7. Ile złotych płaciła Kłamczucha cioci Lili za mieszkanie?
a) 100zł;
b) 400 zł;
c) 500 zł;
d) 1000 zł.

8. Do jakiej szkoły średniej zapisała się Kłamczucha?
a) do Liceum Ogólnokształcącego;
b) do Liceum Poligraficznego;
c) do Technikum Budowlanego;
d) do szkoły zawodowej.

9. Gdziena stałe mieszkała Kłamczucha?
a) w Poznaniu;
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b) w Łebie;
c) w Szczecinie;
d) w Toruniu.

10.Rodzina Kłamczuchy, u której się ona zatrzymała, to:
a) Tosia i Mamert;
b) Lila i Albin;
c) Józef i Katarzyna;
d) Józef i Mariolka.

11.Kim była mama Pawła Nowackiego?
a) pisarką;
b) wicedyrektorem zakładu produkcyjnego;
c) kierowcą rajdowym;
d) nauczycielką.

12.Kto zabiegał o uczucia Pawła Nowackiego?
a) Tosia i Cesia;
b) Aniela i Cesia;
c) Aniela i Danka;
d) Kasia i Roma.

13.Aniela uczestniczyła w zajęciach:
a) koła tanecznego;
b) koła recytatorskiego;
c) koła teatralnego;
d) koła matematycznego.

14.Anielka zagrała rolę:
a) Hamleta;
b) Ducha;
c) Widma;
d) Ojca Hamleta;
e) Ofelii.

15.Przedstawienie okazało się:
a) sukcesem Anieli;
b) sukcesem Danuśki;
c) sukcesem i Anieli, i Danuśki;
d) kompletna klapą;
e) całkowitym sukcesem całego zespołu, a przede wszystkim Anielki.
16.Aniela, chcąc ukarać Pawła za to,że nie przyznał się, iż wie, kim
Aniela jest i za to,że przysłał jej wiersz rywalki,
a) udawała pomoc domową;
b) uderzyła go w nos;
c) wyrwała mu ząb;
d) wyjechała.


