Opracowała Teresa Marczewska SP 28 w Lublinie

Test sprawdzający
„Tomek w krainie kangurów”
1. Wydarzenia w powieści rozgrywają się:
a) w Polsce niepodległej
b) podczas I wojny światowej
c) w Rosji
d) w Polsce pod zaborami
2. Tomek odpowiadał za kolegę na lekcji:
a) geografii
b) historii
c) j. polskiego
d) j. rosyjskiego
3. Zdrajcą okazał się:
a) Tymowski
b) Pawluk
c) Tatarkiewicz
d) Karski
4. Kto zajął się wychowaniem Tomka po śmierci matki:
a) ciotka Wilmowska
b) dalsza rodzina
c) wujostwo Karscy
d) ojciec
5. Ojciec Tomka musiał uciec za granicę:
a) ponieważ był przestępcą
b) groziło mu zesłanie na Sybir
c) nie kochał żony
d) ponieważ od dziecka marzył o podróżach
6. Smuga przyjechał, żeby zabrać Tomka do:
a) Austrii
b) Rosji
c) Australii
d) Azji
7. Bosman Nowicki słuchał chętnie opowieści Tomka, bo:
a) tęsknił za Warszawą
b) nie pamiętał Warszawy
c) nigdy nie był w Warszawie
d) chciał wrócić do Warszawy
8. W kajucie Tomek znalazł prezent od ojca:
a) kangura
b) pocztówki
c) sztucer
d) czekoladę
9. Stary Arab wróżył Tomkowi:
a) że będzie podróżował
b) że znajdzie przyjaciela nic niemówiącego
c) że znajdzie się w niebezpieczeństwie
d) wróci do Warszawy

10. Strzałem do którego zwierzęcia uratował Tomek życie Smugi:
a) do tygrysa
b) do słonia
c) do lwa
d) do kangura
11. Kontynent australijski został odkryty przez:
a) Polaków
b) Australijczyków
c) Holendrów
d) buszrendżerów
12. Podczas polowania na emu zaskoczyła łowców:
a) wichura
b) ulewa
c) nieprzyjemna przygoda
d) burza piaskowa
13. Tomek odnalazł Sally Allan:
a) w skrubie
b) nad rzeką
c) w kępie zarośli w pobliżu strumienia
d) w górach
14. Obrzędy australijskich krajowców podczas których chłopcy byli uznawani
za dorosłych polegały na:
a) wybiciu zęba
b) strzyżeniu włosów
c) wypiciu soku z cytryny
d) zostawieniu chłopca w buszu
15. Jaki prezent wręczył Tomek Sally:
a) pocztówki z Warszawy
b) zdjęcie na słoniu
c) sztucer
d) kły tygrysa bengalskiego
16. Buszrendżerzy byli:
a) przyjaciółmi łówców
b) zbiegłymi więźniami
c) podróżnikami
d) łowcami kangurów
17. Obecność Tomka podsłuchującego buszrendżerów została zdradzona
przez:
a) gadającą papugę
b) kookaburrę
c) lisa workowatego
d) wombata
18. Tomek otrzymał od O`Donella w prezencie:
a) psa Dingo
b) bumerang
c) dzidę
d) bryłę złota

