
„Tytus, Romek i Atomek” 

Azymut to: 

a) kąt między południem, a kierunkiem marszu 

b) kat między kierunkiem marszu i kierunkiem drogi 

c) kąt między północą, a kierunkiem marszu 

Naturalne znaki przyrody, które pozwalają określić strony świata to: 

a) kompas 

b) azymut 

c) mech 

Drużyna miała do Kapućkowa: 

a) bardzo daleko 

b) 2 km 

c) trudno powiedzieć 

Zwrot „Nagle!” w przedostatnim kadrze wypowiada: 

a) Tytus 

b) Atomek 

c) narrator 

Wymień przeszkody, które musiała przejść drużyna w czasie wędrówki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyjaśnij co oznaczają pogrubione znaki zapytania w przedostatnim kadrze: 

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

Podpisz znaki interpunkcyjne: 

:  

; 

„” 

… 

() 

Wyjaśnij jaką funkcję w zdaniu pełni cudzysłów lub dwukropek: 

1. Gdy Romek zorientował się, że kompas im nie pomógł, powiedział: „ Lepiej idźmy według 

naturalnych znaków przyrody”. 

2. Po drodze drużyna mijała: pola, strumień, płot i drogowskaz. 

3. Komiks, którego fragment został zaprezentowany nosi tytuł „Tytus, Romek i Atomek”. 

Objaśnienia: 



 poprzedza wyliczenie ………………… 

 wyróżnia tytuł utworu …………….. 

 otwiera i zamyka wypowiedz bohatera komiksu ………………… 

 poprzedza wypowiedź bohatera ……………….. 

Uporządkuj wydarzenia w kolejności: 

Ο Powrót do miejsca rozpoczęcia wędrówki. 

Ο Przeglądanie chlebaka. 

Ο Marsz z piosenką na ustach. 

Ο Wędrówka na przełaj. 

Ο Ucieczka. 

Ο Poszukiwanie kamienia obrośniętego mchem. 

 

Z rozsypanek wyrazowych ułóż zdania, dopisz odpowiednie znaki interpunkcyjne: 

1. Tytus Romek i Atomek   jest    komiksu   Henryk Chmielewski   autorem   pod tytułem 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  i   dzieci   czytany     gatunek   komiks   literacki   to   przez   dorosłych   młodzież 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. niesłabnącą    Henryka Chmielewskiego   komiksów   popularnością     wśród   seria   polskich   cieszy 

się  czytelników 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 



Pisarei (kluseczki o kształcie muszelek) 

300 g mąki typu 550, 100 g bułki tartej, woda, sól 

Bulkę tartą sparzyć w odrobinie wrzącej wody. Na stolnicy zmieszać mąkę z rozrobiona bułką, dodając 

szczyptę soli. Dokładnie wyrobić rękoma. Ciasto powinno być twarde, giętkie i mieć jednolitą fakturę. 

Podzielić całość na kawałki i zaokrąglić je w wałeczki o średnicy pół centymetra. 

Następnie kroić na 1,5 cm kawałki i wreszcie kciukiem formować małe muszelki. 

Makaron wrzucać do gorącej, osolonej wody. Aby uzyskać makaron al dente gotować 6 minut, tradycyjny – 

9 minut. 

Guliamo Ponii , „Szkoła gotowania po włosku i najlepsze przepisy” 

 

1. To przepis na:  

a) ciasto 

b) makaron 

c) placuszki 

2. Przepis wymaga użycia następujących przedmiotów: 

a) mikser 

b) garnek  

c) wałek do ciasta 

d) stolnica 

e) patelnia 

3. Przepis pochodzi z kuchni: 

a) polskiej 

b) francuskiej 

c) włoskiej 

d) trudno powiedzieć 

4. Określenie al dente oznacza: …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. W tekście występują zapożyczenia. Znajdź 2 przykłady i podkreśl. 

6. Wyjaśnij czym są zapożyczenia i napisz kiedy ich używamy. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Podaj 4 przykłady wyrazów w języku polskim, które są zapożyczeniami:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Z wybranym wyrazem ułóż zdanie złożone podrzędnie. 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 


