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Język polski Renata Tera  

Informacja dla uczniów klas VI C 

Tematy do zrealizowania (17 kwietnia – 24 kwietnia)   

Drodzy uczniowie! 

Proszę przeczytać podane tematy i zapisać je do zeszytu.  Proszę odrobić zadane prace 

domowe do 24 kwietnia i przesłać na adres julia1011@interia.eu  Będą one przeze mnie na 

bieżąco przeglądane. Zachęcam, aby robić to systematycznie, powtarzać zadawany materiał.   

Nadal niektórzy uczniowie nie przesłali zadanych prac. Proszę to zrobić na mój adres e-

mailowy.   

W klasie VI C realizujemy tematy: 

 
16.04 – Temat: Test ze znajomości lektury Rafała Kosika pt. „ Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi”.  

Proszę  przesłać wypełniony przez was test w nieprzekraczalnym terminie do 20.04. na adres 

mailowy julia1011@interia.eu 

 

 17.04.- 24.04.  Karty pracy z lektury R. Kosika pt. „ Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” 

Proszę wykonać zdjęcia kart pracy z lektury i przesłać je do 24.04. na adres mailowy 

julia1011@interia.eu 

Tematy z lektury, które należy zapisać do zeszytu. 

17.04. Autor i  jego dzieło. Rafał Kosik- Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. 

Wykonaj zadania: 

Zadanie 1 

WPISZ WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI W TABELCE POD PYTANIAMI 

1.Nika to: 

A. Rudowłosa dziewczynka nosząca mokasyny. 

B. Rudowłosa dziewczynka nosząca martensy. 

C. Jasnowłosa dziewczynka nosząca martensy. 

D. Ciemnowłosa dziewczynka nosząca martensy. 

2. Bohaterowie lektury uczyli się w: 

A. Gimnazjum imienia profesora Stefana Kuszmińskiego 

B. . Gimnazjum imienia profesora Stefana Kamińskiego 

C. Liceum imienia profesora Stefana Kuszmińskiego 

D. Liceum imienia profesora Stefana Kamińskiego 

3. Caban był: 

A. wielkim, czarnym, kudłatym psem Neta 

B . wielkim, czarnym, kudłatym psem Felixa 

C. małym, czarnym, kudłatym psem Niki 

D. małym, brązowym, kudłatym psem Marcela 

4. Gang Niewidzialnych Ludzi: 

A. okradał przechodniów na ulicach 

B. włamywał się do mieszkań 

C. napadał na banki 
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D. grabił muzea 

 

5. Babcia Lusia: 

A. spędzała wiele godzin na czytaniu książek o wynalazkach  

B. szybko i perfekcyjnie sprzątała cały dom 

C. robiła na drutach długie szaliki 

D. często gotowała i karmiła wszystkich różnymi potrawami 

6. Manfred to: 

A. szkielet stojący na strychu 

B. dyktafon z bezprzewodowymi słuchawkami 

C. zaawansowany program komputerowy 

D. zdalnie sterowany helikopter 

7. Mama i tata Neta to: 

A. dyrektorka działu marketingu w banku i wynalazca 

B. malarka i informatyk 

C. dyrektorka działu marketingu w banku i informatyk 

D. malarka i wynalazca 

8. Manfred pomógł rozwiązać problem: 

A. sprawdzianu z biologii 

B. ogromnego smogu nad miastem 

C. zablokowanych ulic 

D. szybko zapełniających się pojemników na śmieci 

9. Gdzie można było spotkać opisane duchy? „ Starszy mężczyzna z wąsami i dwie kobiety. 

Jedna z nich była wyraźnie młodsza, mogła być córką tej drugiej” 

A. na szkolnym podwórku 

B. na szkolnych korytarzach 

C. w szkolnej bibliotece 

D. na szkolnym strychu 

10. Kto pilnował skarbu w zamku na Kociej Skale? 

A. Gnom 

B. Goblin 

C. Chochlik 

D. Skrzat 

11. Co się stało ze skarbem odnalezionym przez dzieci? 

A. został przekazany dyrektorowi szkoły 

B. trafił na wystawę zorganizowaną przez rodziców Neta 

C. Tata Felixa przekazał go do muzeum 

D. Felix, Net i Nika przekazali go na cele dobroczynne 

12. Święty Mikołaj podarował Nice: 

A. zimową kurtkę i przywiózł ją saniami do domu Felixa 

B. zimową kurtkę i przywiózł ją saniami do domu Neta 

C. nowe łyżwy i przywiózł ją saniami do domu Felixa 

D. zimową kurtkę i przywiózł ją czerwonym samochodem do domu Neta 

13. Babcia Lusia znalazła pod choinką: 

A. pierścionek zaręczynowy zgubiony w młodości 

B. ślubną obrączkę skradzioną jej w przeszłości 

C. złoty naszyjnik zagubiony w czasie powstania warszawskiego 

D. złoty pierścionek z rubinem zrabowany podczas powstania warszawskiego 

14. Gdzie Nika spędziła noc, gdy zgubiła się podczas jazdy na nartach? 

A. w niedźwiedziej norze 
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B. w schronisku 

C. w szczelinie osłoniętej śniegiem 

D. w leśnej chatce 

15. Jaką tajemnicę ukrywała  Nika? 

A. jej mama zmarła, gdy dziewczynka miała sześć lat 

B. jej daleka krewna była czarownicą 

C. miała siostrę bliźniaczkę 

D. jej tata zmarł, a ona aby nie trafić do domu dziecka pobierała jego rentę 

16. Niezidentyfikowany obiekt latający, który dzieci zobaczyły w górach, to: 

A. tajemniczy pojazd przybyszów z Marsa 

B. prototyp nowego statku powietrznego 

C. statek obcej cywilizacji 

D. nowoczesny pojazd skonstruowany przez tatę Neta 

17. Jak zginął profesor Kuszmiński? 

A. został porwany przez tajemniczych przybyszów z innej planety 

B. jego samolot rozbił rozbił się w górach 

C. pilotowany przez niego samolot roztrzaskał się o dach szkoły 

D. zginął podczas bombardowania szkoły 

18. Gang Niewidzialnych Ludzi to: 

A. człekokształtne roboty zmieniające się w sprzęty domowe 

B. połączone systemy komputerowe 

C. cybernetyczne zabawki 

D. zdalnie sterowane androidy 

19. Nika mogla użyć swoich tajemniczych mocy, gdy: 

A. czegoś się przestraszyła 

B. na kogoś lub na cos się złościła 

C. myślała o czymś przyjemnym 

D. wspominała swoja mamę 

20. W jaki sposób dzieci zostały uratowane? 

A. tata Felixa przyleciał latalerzem 

B. tata Neta otworzył wyjście za pomocą programu komputerowego 

C. pokonały zdalnie sterowane androidy 

D. Felix skorzystał z podręcznego robota, którego dostał od taty.      

UZUPEŁNIJ TABELĘ WŁAŚCIWYMI ODPOWIEDZIAMI ( A/B/C LUB D) 

 

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

                    

 

20.04.  Temat: Elementy świata przedstawionego w lekturze Felix… 

Zadanie 2 

 

OKREŚL CZAS AKCJI POWIEŚCI I UZASADNIJ PIĘCIOMA PRZYKLADAMI 

 

Czas akcji Uzasadnienie 
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21.04. Temat: Bohaterowie lektury. 

Zadanie 3 

UZUPEŁNIJ TABELĘ ODPOWIEDNIMI INFORMACJAMI Z RAMKI 

 

Felix Polon, Manfred, pani Lucynka( sprzątaczka w banku), Net Bielecki, rodzice Felixa, 

pani Basia ( z kawiarni), Hieronim Jasiński(przewodnik w zamku), Nika Mickiewicz, babcia 

Lusia, rodzice Neta, madame Josephine,  Morten, pan Sobolak, uczniowie( np. Marcel, 

Ruben, Aurelia, Celina, Lucjan), Stefan Krabski(przewodnik w ratuszu), Juliusz Stokrotka, 

pan Sylwester, nauczyciele(np. pan Butler, pan Eftep, Ekierka), pani Pumpernikiel dr Jamnik 

 

 

BOHATEROWIE 

PIERWSZOPLANOWI(TYTUŁOWI) 

 

DRUGOPLANOWI 

 

EPIZODYCZNI 

 

 

Zadanie 4 

UZUPEŁNIJ TABELĘ POD ĆWICZENIEM DOTYCZĄCĄ FUNKCJI 

SPRAWOWANYCH W SZKOLE PRZEZ TE OSOBY A/B/C/ LUB D 

 

1. Jolanta Chaber A. język angielski 

2. Christina B. biologia 

3. Michalina Małolepsza(Bukwa) C. stróż 

4. pan Sylwester D. język polski 

5. Konstancja Konstantynopolska E. matematyka 

6. pan Cedynia F.chemia 

7. doktor Jamnik G. bibliotekarka 

8. pan Butler H. szkolny lekarz 

9. pan Eftep I. sprzątaczka 

10. Ekierka J. historia 

11. Probówka K. geografia 

12. Juliusz Stokrotka L.informatyka 

13. Antoni Czwartek Ł.dyrektor szkoły 

14. pani Pumpernikiel M. fizyka 

 

ZAMIEŚĆ W TEJ TABELI WŁAŚCIWE  ODPOWIEDZI 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

              

 

23.04.  Temat:W świecie wynalazków. 

Zadanie 5 

UZUPEŁNIJ TABELĘ DOTYCZĄCĄ WYNALAZKÓW POLONÓW-FELIXA I JEGO 

TATY 
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WYNALAZEK ZASTOSOWANIE 

Żyrostat  

robot kroczący  

Hopsasy  

Negatywka  

Minihelikopter  

 podręczne urządzenie do opalania się 

 urządzenie do zmniejszania temperatury w butach  

klucz uniwersalny  

Pełzacz  

robot Penetrator  

 prototyp nowego statku powietrznego (a może kiedyś kosmicznego)   

 

Zadanie 6 

Kogo dotyczy poniższy opis? 

„  … był chudy i niepozorny. Miał ponad czterdzieści lat. Jego poplamiony fartuch jakiś czas 

temu pewnie musiał być biały. Siwe włosy były nieco za długie i nieco za rzadkie. Szczerze 

mówiąc, były nieco za tłuste. Zwisały z głowy, jakby właśnie wszedł tu z deszczu. Okulary w 

przeźroczystych oprawkach musiały być szczytem lansu przed trzydziestu laty. …Pod 

paznokciami nauczyciela można było dostrzec żałobne obwódki” 

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

 

24.04.  Temat: Podsumowanie lektury. Wynalazek, który mógłby być przydatny we 

współczesnym świecie.  

Napisz pracę literacką na trmat: Wynalazek, który mógłby być przydatny we współczesnym 

świecie. Prześlij tę pracę do 24.04.na adres mailowy, który podałam powyżej. Powodzenia!  

 


