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Przeczytaj uważnie tekst.

Nazywam się Adam Niezgódka, mam dwa-
naście lat i już od pół roku jestem w Akademii
pana Kleksa. [...]

Akademia mieści się w samym końcu ulicy
Czekoladowej i zajmuje duży trzypiętrowy
gmach zbudowany z kolorowych cegiełek. Na
trzecim piętrze przechowywane są tajemnicze
i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa. Nikt nie
ma prawa tam wchodzić, a gdyby nawet komuś
zachciało się wejść, nie miałby którędy, bo scho-
dy doprowadzone są tylko do drugiego piętra
i sam pan Kleks dostaje się do swoich sekretów
przez komin. Naparterze mieszczą się sale szkol-
ne, w których odbywają się lekcje, na pierwszym
piętrze są sypialnie i wspólna jadalnia, wresz-
cie na drugim piętrze mieszka pan Kleks z Ma-
teuszem, ale tylko w jednym pokoju, a wszyst-
kie pozostałe są pozamykane na klucz.

Pan Kleks przyjmuje do swojej Akademii tyl-
ko tych chłopców, których imiona zaczynają się na
literę A, bo –jak powiada –nie ma zamiaru zaśmie-
cać sobie głowy wszystkimi literami alfabetu. [...]

Lekcje rozpoczynają się o siódmej rano. Ni-
gdzie chłopcy nie uczą się tak chętnie jak w Aka-
demii pana Kleksa. Przede wszystkim nigdy nie
wiadomo, co pan Kleks danego dnia wymyśli,
a po wtóre – wszystko, czego się uczymy, jest
ogromnie ciekawe i zabawne. [...] 

W Akademii pana Kleksa nie ma żadnej służ-
by i wszystkie niezbędne czynności wykonywa-
ne są przez nas samych. [...] Albert i jeden An-
toni uprzątają park i boisko; Alfred i drugi An-
toni nakrywają i podają do stołu; drugi Alfred
i trzeci Antoni zmywają naczynia; Artur sprzą-
ta salę szkolną, trzej Andrzejowie utrzymują
porządek w jadalni, sypialni oraz na schodach;
[...] pozostali uczniowie zajmują się rozmaity-
mi innymi sprawami gospodarskimi i jedynie
w kuchni niepodzielnie króluje sam pan Kleks.

JAN BRZECHWA, „AKADEMIA PANA KLEKSA”

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania.
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

1. Gdzie mieści się Akademia? 
A. na końcu ulicy Czeremchowej
B. na końcu ulicy Czekoladowej
C. na początku ulicy Czekoladowej

2. Co znajduje się na pierwszym piętrze? 
A. jadalnia i sale szkolne
B. wspólna jadalnia
C. wspólna jadalnia i sypialnie

3. Pan Kleks przyjmuje do Akademii: 
A. dzieci o imionach zaczynających się na li-

terę A
B. chłopców, którzy mają 12 lat 
C. chłopców o imionach zaczynających się

na literę A

4. Lekcje w Akademii rozpoczynają się o go-
dzinie:

A.

B.

C. 

5. Jakie obowiązki mają Albert i jeden Anto-
ni? 

A. utrzymują porządek w jadalni, sypialni
i bawialni

B. uprzątają park i boisko
C. przygotowują posiłki i sprzątają ze stołu

6. W Akademii jest przynajmniej:
A. trzech Antonich i trzech Andrzejów
B. trzech Alfredów i trzech Adamów
C. trzech Albertów i trzech Antonich

7. Kto opowiada o Akademii w przeczytanym
przez ciebie fragmencie książki? 

A. pan Kleks
B. uczniowie 
C. Adam Niezgódka

8. Kto jest autorem książki „Akademia pana
Kleksa”? 

A. Julian Tuwim 
B. Jan Brzechwa
C. Astrid Lindgren

9. Obok Akademii mieszkają różne baśnio-
we postacie, w tym sierotka Marysia i krasno-
ludki. Książkę o nich napisała Maria Konopnic-
ka. Pod którą literą znajdziesz w encyklopedii
informacje na temat tej autorki?

A. „K” B. „M” C. „S”

10. „Akademia pana Kleksa” została napisa-
na 52 lata temu. Kiedy minie 91 lat od napisania
książki?

A. za 43 lata B. za 39 lat C. za 143 lata

11. Jak myślisz, na której lekcji bibliotecznej
dowiesz się najwięcej o autorze „Akademii pa-
na Kleksa”? 

A. „Był sobie taki wrzesień”
B. „Andrzejkowe wróżby”
C. „Poranek z pisarzem”

12. Adam przybył do Akademii 1 sierpnia. Pier-
wszą lekcję geografii miał w piątek. Który to dzień
miesiąca? Skorzystaj z kartki z kalendarza.

A. 2 sierpnia
B. 10 sierpnia 
C. 3 sierpnia

13. Lekcje kleksografii odbywały się w każdą
sobotę. Kiedy odbyła się pierwsza taka lekcja we
wrześniu? Skorzystaj z kartki kalendarza z po-
przedniego zadania.

A. 8 września
B. 1 września
C. 2 września

14. W której części miasta znajduje się Aka-
demia? 

A. w północnej
B. we wschodniej
C. w południowej 

15. Które dwie ulice są do siebie prostopadłe? 
A. Czekoladowa i Czeremchowa
B. Czekoladowa i Leśna
C. Leśna i Czeremchowa

16. W którym z podanych zestawów uporząd-
kowano imiona w kolejności alfabetycznej? 

A. Albert, Antoni, Artur
B. Andrzej, Alfred, Adam
C. Adam, Artur, Antoni

17. Uczniowie Akademii wybrali się na wy-
cieczkę. Skorzystali z transportu samochodo-
wego. Który pojazd wybrali?

A.

B.
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