
 
SPRAWDZIAN z lektury 

 
KRÓL MACIUŚ PIERWSZY 

            
 
 

Sprawdź, czy dokładnie przeczytałeś książkę. Będziesz mógł także powiedzieć, co Cię 
najbardziej zainteresowało i wyrazić swoją opinię o głównym bohaterze. 

 
Sprawdzian składa się z dwóch części: I. test  i  II. zadania otwarte. 

Powodzenia! 
 
 

 
KARTA ODPOWIEDZI 

 
 

…………………..…………………………………………………………… 
                                           IMIĘ    I  NAZWISKO                                              Klasa 
 
ZADANIE 1                
  Wypełnia uczeń    
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ZADANIE 2 
 Wypełnia uczeń    
 

1    

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wypełnia nauczyciel 
 

 
     

ZADANIE ILOŚĆ 
PUNKTÓW 
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RAZEM: 

 

 

OCENA: 
 



ZADANIE 1      Wybierz 1 poprawną odpowiedź i zaznacz na KARCIE ODPOWIEDZI. 
                                                        znakiem X 
 
1. Kto opowiada przygody  króla Maciusia?    
           a) narrator, który nie występuje     
                w  książce; 
           b) sam Maciuś; 
           c) przyjaciel Maciusia; 
      
   2. Król Maciuś rządzi: 
            a) Nibylandią; 
            b) Polską; 
            c) dokładnie nie wiadomo; 
      
   3. Maciuś jest: 
            a) sierotą; 
            b) półsierotą; 
            c) ma obydwoje rodziców; 
       
   4. Najlepszy kolega Maciusia to: 
            a) Jurek; 
            b) Felek; 
            c) Krzyś;         
       
  5. Maciuś podróżuje:  
            a) autem, pociągiem, samolotem; 
            b) tylko konno i w lektyce; 
            c) łodzią, balonem, karetą; 
        
  6. Parlament to nazwa: 
            a) sklepu; 
            b) sejmu;    
            c) parku;       
       
  7. Dzieci kapitana mają na imię: 
             a) Basia i Krzyś; 
             b) Ania i Jurek; 
             c) Helcia i Staś; 
 
  8. Dzięki Maciusiowi wszystkie dzieci  
       mogły:          
             a)  jeść lody na koszt króla; 
             b) spędzać lato w wesołym miasteczku; 
             c) wyjeżdżać na wakacje na wieś; 
 
  9. W czasie audiencji dla dzieci król: 
             a) urządzał zabawy;  
             b) uczył języków obcych;   
             c) rozdawał prezenty;  
 
 10. Afryka ński król nazywał się: 
              a) Brum-Grum; 
              b) Bum-Drum; 
              c) Baruch-Rauch; 
 
 

11. Afryka ński król był dla Maciusia: 
               a) wrogiem; 
               b) przyjacielem; 
               c) stryjem;  
 
12. Afryka ński król to: 
               a) ludożerca;  
               b) pirat; 
               c) szaman; 
 
13. Córka afrykańskiego króla to: 
              a) Zulu-Zulu; 
              b) Klu-Klu; 
              c) Bianka; 
 
14. Król chciał urz ądzić dla dzieci: 
              a) dyskotek;  
              b) akwapark;  
              c) zoo;   
 
15. Przodek króla słynący z gwałtowności: 
               a) Henryk Porywczy; 
               b) Stefan Raptus; 
               c) Bolesław Gwałtowny; 
 
16. Ustalony sposób zachowania na 
          królewskim dworze to: 
                a) etykieta;  
                b) musztra;                        
                c) eksperyment; 
 
17. Maciuś zawiódł się na dzieciach, bo: 
               a) nie umiały jezdzić konno;     
               b) za długo spały; 
               c) żądały coraz więcej prezentów;         
                     
18. Reforma sejmu dziecęcego, która spo-  
      wodowała straszny bałagan, polegała na 
      tym,że: 
             a) nikt nie musial pracować;       
             b) rodzice i dzieci zamienili się rolami;  
             c) każdy dostał własny samochód;          
 
19. Ostatnią wojnę Maciuś:  
             a) wygrał; 
             b) przegrał;   
             c) nie wiadomo; 
                                             
 20. Na końcu książki król Maciu ś:         
             a) został rozstrzelany; 
             b) odzyskał wolność; 
             c)  zostal zesłany na bezludną wyspę; 



ZADANIE  2.     Rozpoznaj kto jest kim ( połącz cyfry z literami) i wpisz właściwe litery  do  
                                                                       KARTY  ODPOWIEDZI .
 
 
 
    1.  ANTEK                                                      A.  ojciec Maciusia 
    2.  SMUTNY  KRÓL                                      B.  okazał się szpiegiem 
    3.  FELEK                                                       C.  przyjaciel i doradca Maciusia za granicą 
    4.  STEFAN  ROZUMNY                              D.  był nauczycielem Maciusia  
    5   DZIENNIKARZ                                        E.   wywołał bójkę w parlamencie 
    6.  KAPITAN                                                  F.   baron von Rauch 
    7.  CZARNY KRÓL                                       G.  podarował Maciusiowi dużo złota 
 

 
 
ZADANIE  3.       Czy książka Ci się podobała?  Co Cię w niej zainteresowało, a może  
                        zdziwiło ? Dlaczego?  Napisz o tym. 
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ZADANIE  4.  Co sądzisz o królu Maciusiu ? Uzasadnij.  
 

MOJA OPINIA 
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KLUCZ ODPOWIEDZI 

 
 

       Nr 
       Zadania 

                Prawidłowe  odpowiedzi 
            Zasady przydzielania punktów 

  Ilość punktów 
 

   Zad.1. 
                      1. 
                      2. 
                      3. 
                      4. 
                      5. 
                      6. 
                      7. 
                      8. 
                      9. 
                     10. 
                     11. 
                     12. 
                     13. 
                     14. 
                     15. 
                     16. 
                     17. 
                     18. 
                     19. 
                     20. 
 

 
    a) narrator, który nie występuje  w  książce; 
    c) dokładnie nie wiadomo; 
    a) sierotą; 
    b) Felek; 
    a) autem, pociągiem, samolotem; 
    b) sejmu; 
    c) Helcia i Staś; 
    c) wyjeżdżać na wakacje na wieś; 
    c) rozdawał prezenty; 
    b) Bum-Drum; 
    b) przyjacielem; 

a) ludożerca; 
b) Klu-Klu; 
c) zoo; 
a) Henryk Porywczy; 
a) etykieta; 
c)   żądały coraz więcej prezentów; 
b) rodzice i dzieci zamienili się rolami; 
b) przegrał; 

    c)  zostal zesłany na bezludną wyspę; 

 
   20 x 1p.  

   Zad. 2. 
                     1. 
                     2. 
                     3. 
                     4. 
                     5. 
                     6. 
                     7. 

 
    E.   wywołał bójkę w parlamencie 
    C.  przyjaciel i doradca Maciusia za granicą 
    F.   baron von Rauch 
    A.  ojciec Maciusia   
    B.  okazał się szpiegiem  
    D.  był nauczycielem Maciusia 
    G.  podarował Maciusiowi dużo złota 
 

 
    1 x  7p. 

   Zad. 3.  
    Wypowiedź poprawna pod względem   
     składniowym i stylistycznym. Co najmniej 
     2 zdania pojedyncze lub 1 złożone.    

 
    1p. 

   Zad. 4.    
    Wyrażenie sądu – 1p. 
    Uzasadnienie – 1p. 

 
   2p. 

 
      Opracował: WOJCIECH  WINIARSKI 


