
Konkurs biblioteczny dla klas 2-3
Agata Romaniuk, Kocia Szajka i ucho różowego jelenia

Zaznacz poprawną odpowiedź:
Dla kogo Lola prowadziła zajęcia z jogi?

a) dla psów i kotów
b) tylko i wyłącznie dla kotów
c) dla kotów i ludzi
d) dla kotów, kretów, borsuków i bobrów

2. Gdzie znajdowała się figura różowego jelenia?
a) przed budynkiem opery w Szczecinie
b) przed teatrem w Cieszynie
c) przed zamkiem w Warszawie
d) przed zamkiem w Cieszynie

3. Pies, którego obserwowała Lola, to:
a) owczarek niemiecki
b) labrador
c) pudel
d) jamnik

4. Kto został na straży i pilnował, by nie doszło do kolejnych uszkodzeń jelonka?
a) Poziomka
b) Truskawka
c) Walerka
d) Bobi

5. Czym zajmował się jeż Prot?
a) był poszukiwaczem rzeczy
b) był fotografem
c) był strażnikiem
d) był policjantem

6. Gdzie była kryjówka Kociej Szajki?
a) w piwnicy
b) na strychu
c) pod samochodem
d) w krzakach

7. Morfeusz założył się z braćmi Pikselami, że:
a) wbiegnie pierwszy na najwyższe drzewo w okolicy
b) prześpi najwięcej godzin w ciągu dnia
c) zje dwanaście ciastek bez oblizywania pyszczka
d) wygra wyścig do miseczki z jedzeniem

8. Co Lola zaoferowała Morfeuszowi w zamian za znaczek z jelonkiem?
a) mięciutkie legowisko
b) puszkę ulubionej karmy
c) kolorową piłkę do zabawy
d) grzebień do ogona



9.  W jakim celu Poziomka, Lola i Walerka wybrały się do Czeskiego Cieszyna?
a) odwiedziły salon fryzjerski
b) odwiedziły salon kosmetyczny
c) zbierały dowody w sprawie różowego jelenia
d) przesłuchiwały świadków

10. Dlaczego Mira Heczko krytykowała jelonka?
a) ponieważ figura była zbyt mała
b) ponieważ jelonek był różowy
c) ponieważ jelonek miał za duże uszy’
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

11. O czym notariusz Polok opowiadał Poziomce, Loli i Walerce?
a) o dawnym Cieszynie
b) o tajnikach prawa
c) o swoich ukochanych kotach
d) o historii Gdańska

12. Dlaczego Alojzy Polok nie mógł być sprawcą w śledztwie dotyczącym jelonka?
a) miał alibi
b) bardzo lubił jelonka
c) nie wiedział o istnieniu jelonka
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

13. Jakie przysmaki pałaszowały główne bohaterki i Walerka na ulicy Głębokiej?
a) kanapki z serem
b) kanapki ze śledziem
c) zupę jarzynową
d) lody czekoladowe

14. Dlaczego pani Heczko została wykluczona z grona podejrzanych?
a) była po operacji prawej ręki
b) była po operacji lewej nogi
c) była po operacji oczu
d) była po operacji uszu

15. Poziomka i Lola spotkały Morfeusza i Bronkę w kolejce do:
a) piekarni
b) cukierni
c) kina
d) fryzjera

16. Komandos popijał espresso z:
a) syropem walerianowym
b) syropem imbirowym
c) syropem z kocimiętki
d) mlekiem sojowym

17. Kto szukał śladów w trawie koło jelonka?
a) Poziomka
b) Walerka
c) Komandos



d) Prot

18. Staszek zaprosił Walerkę i koty na:
a) wycieczkę rowerową
b) przedstawienie teatralne
c) spływ kajakowy
d) rejs statkiem

19. Co zwróciło uwagę Poziomki, kiedy Lusia wzięła kotkę na ręce?
a) spinka z jednorożcem
b) czepek w aligatory
c) spinka z tygrysem
d) czapka z jednorożcem

20.  Kto utrącił ucho jelonka?
a) Bobi
b) Bronka
c) Prot
d) Lusia

Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:


