„Podziwiam szatańskiego młodzieńca”
Konkurs czytelniczy pod powyższym tytułem przygotowałam dla uczniów klas
szóstych. Obowiązywała znajomość lektury „Szatan z siódmej klasy” Kornela
Makuszyńskiego. Do przygotowania pytań włączyłam uczennice kl.6.
Uczniowie, oprócz odpowiedzi na pytania, musieli przygotować piosenkę
turystyczną, oddać prace plastyczne w formacie A4 i przygotować krótką
scenkę ilustrującą lekturę.
Pytania:
1) Jak nazywał się główny bohater?
2) Jak profesor nazywał Adasia?
3) Jak nazywał się ksiądz, który napisał opowieść znalezioną przez Adasia?
4) Jak miała na imię córka pani Gąsowskiej?
5) Jak Adaś odkrył sprawcę zjedzenia lodów?
6) Ile rodzeństwa miał Adaś?
7) Którzy chłopcy kłócili się o skradzione pióro?
8) Jak nazywał się autor powieści „Szatan z 7 klasy”?
9) Jak nazywała się wieś, w której mieszkali państwo Gąsowscy?
10) Jaką tajną wiadomość przekazał Adaś w liście, gdy został porwany?
11) Kto uratował Adasia, gdy ten został porwany?
12) Jak nazywał się brat Adasia, który zjadł lody?
13) Kto ukradł pióro Zbyszkowi?
14) Jaki kolor oczu miała Wanda?
15) Kto ukradł Adasiowi pamiętnik księdza Koszyczka?
16) Czego potrzebował Adaś, by odczytać napis w brodzie na obrazie?

17) Jak nazywał się ksiądz, do którego udał się Adaś wraz z Francuzem więźniem?
18) Jak Adaś odnalazł drugi obraz z brodą?
19) Po co Wanda wypytywała profesora czy Adaś ma jakąś dziewczynę?
20) Kto przyszedł do Gąsowskich z wiadomością od Adasia?
21) Adam odnalazł skarb pod gniazdem. Podaj nazwę ptaka, którego było to
gniazdo.
Rozwiązanie: 1) Adaś Cisowski 2) Piotruś, Szatan 3) ks. Jan Koszyczek 4) Wanda
5) kazał włożyć rodzeństwu ręce do miednicy z wodą w ciemnym pokoju 6)
czwórkę 7) Zbyszek i Józek 8) Kornel Makuszyński 9) Bejgoła 10) „Strzeżcie
domu” 11) kolegów ze szkoły 12) Jan Cisowski 13) Burski 14) fiołkowy 15)
fałszywy malarz 16) ciepłe mleko 17) ks. Kazuro 18) drugi obraz był naprzeciwko
– odbijał się w lustrze 19) bo była w nim zakochana 20) Staszek Burski
21)bocian
Dominika Dakiniewicz kl. 6

Cytaty:
1) Kto to mówi:
„- …Nauczam od trzydziestu kilku lat… Jestem bardzo zmęczony… Ale nie
skarżyłem się nigdy… Zdawało mi się, że kochali mnie zawsze ci, których
nauczałem… Nie byłem nigdy srogi, może nawet byłem zbyt miękki… Więc mnie
nigdy nie spotkało to, co mnie dzisiaj spotkało… Byłem dumny z siódmej klasy i
oto mam nagrodę: w siódmej klasie zakpiono sobie ze starego człowieka…”
2) Kto to jest:
„Ojcem jego był szanowany lekarz, dzielny wróg śmierci i tysiąca jej dziatek,
chorób wewnętrznych i zewnętrznych, lekkich i ciężkich: matką przedobra
kobieta, która tak jak inni kapelusz, „miała na głowie cały dom”. Srogi i
kłopotliwy to był ciężar, w domu tym bowiem chowało się ,oprócz
dorastającego […], jeszcze czworo pędraków różnego wieku i płci. Banda ta
odznaczała się przedziwną właściwością wywracania do góry nogami tego

domu, co spoczywał na nieszczęsnej głowie matki i trzeba było nie lada zręcznej
cierpliwości, aby nie spadł.”

3) O kim jest mowa w tym fragmencie:
„Począł liczyć. Dodawał długie kolumny, przyglądał się podejrzliwie wojsku cyfr,
rozsypanych w tyralierkę. Brak było stu złotych. Wsiąkły w papier. Na nic, na nic
długa, żmudna robota. Trzeba rozpocząć od nowa. Postanowił śledzić pilnie
wszystkie zielone dni majowe, rozkwitłe i ze słowikami w zmowie rozśpiewane.
Mnóstwo pieniędzy przewaliło się w maju: jedni płacili długi, inni zakupywali
sprzęt wodny na wakacje. W kolumnie gęsto ukazywały się liczby trzycyfrowe.
Tym liczbom przyglądał się […] najpilniej. Wprawdzie owe zaginione sto złotych
mogło powstać z ułamków, więcej jednak było prawdopodobne, że pyszna
setka stanęła w kolumnie „we własnej osobie”. Która z tych kilku w grubej
księdze jest tą, co „zniknęła jak sen jaki złoty”?[…]wziął lupę i badał każdą
skrupulatnie. Minęło kilka godzin, a on, jak zegarmistrz, badający przez szkło
powiększające wnętrze zegarka, siedział nieruchomy i zatopiony w badaniu.
Wydzwoniła północ, duchy poczęły wałęsać się po śpiącym świecie, a on
czuwał.”
4) Co to za dziewczyna:
„Przyjęła go panienka wysoka i smukła. Miała takie fiołkowe oczy, że powinny
wydawać fiołkową woń; z drobnych jej ust nie schodził uśmiech.
- Aha!- mówiła wesoło.- Pan zapewne jest „szatan”? Stryjaszek tak pana
nazywa.
Adaś chciał rzec, że ją stryjaszek nazywa kozą, nie wypadało jednak tak
kosmatej prawdy wyznawać osobie, co ma fiołkowe oczy. Uśmiechnął się
przeto nieporadnie…”
5) Kto to jest:
„…miał bardzo bystre i niespokojne oczy. Odziany był z pewną przesadą i dość
dziwacznie, jak gdyby chciał cały świat zawiadomić o tym, że nie jest
zwyczajnym człowiekiem, lecz wybitną indywidualnością artystyczną,
odróżniającą się nawet strojem od zwyczajnych ludzkich łapserdaków i

pospolitych „zjadaczów chleba”. Przydźwigał na plecach obficie wydęty tłumok,
sztalugi i ogromną kasetę z farbami.”

6) O kim jest mowa w tym fragmencie:
„- Tłumaczę dosłownie:
-„Znajdziesz w domu tego, co powróci wkrótce z Egiptu i nigdy nie jadał na
uczcie z płaskiego talerza”.
7) Kto to mówi:
„-To znaczy, panie profesorze, że pan profesor ma swoją metodę…
- Ja? Metodę?
-Tak jest… Odkryłem ją już bardzo dawno. Prawie każdy z panów profesorów
ma jakiś swój porządek egzaminowania. Pan profesor egzaminuje każdego razu
trzech, a tych trzech wybiera z notesu wedle niezmiennego porządku.”
Rozwiązanie: prof. Gąsowski 2) ojciec Adasia Gąsowskiego 3) Adaś Gąsowski 4)
Wandzia 5) fałszywy malarz 6) o bocianie 7) Adaś Gąsowski

Pytania problemowe
Szkolna spółdzielnia znów otwarta! Napisz stosowne ogłoszenie.
Adaś poszukiwał odpowiednich drzwi. Ty napisz instrukcję zamykania drzwi.
Panna Wandzia pisze pamiętnik. Przytocz jedną kartkę z jej pamiętnika.
W powieści dużą rolę odgrywa znajomość treści książek. Napisz reklamę
ulubionej książki.
Pałac w Bejgole otaczał piękny, stary park. Opisz wygląd jednego ze starych
drzew.
Adaś rozwikłał trudną zagadkę zaginionych drzwi i ukrytego skarbu. Napisz list
pochwalny do profesora Gąsowskiego o działalności Adasia.

W starych domach są strychy pełne najrozmaitszych rupieci. Tak też było
również w Bejgole. Napisz ostrzeżenie przed nocnym poruszaniem się po
starym strychu.
Po rannym powrocie Adasia do pałacu panna Wandzia postanowiła
przygotować mu jajecznicę. Podaj przepis przyrządzenia tego specjału.
Adaś wykopał z ziemi starą skrzynię, w której było coś tajemniczego.
Twoi rówieśnicy często wykopują żelastwo z okresu II wojny światowej. Napisz
ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dotykania niewybuchów.
Ułóż zaproszenie na przyjęcie weselne Wandy i Adasia dla pani Gąsowskiej.
Ułóż modlitwę do Boga przetrzymywanego w piwnicy Francuza.
Panna Wanda nie umie gotować. Przygotuj dla niej przepis na ugotowanie
klusek na mleku.
Przygotuj instrukcję znalezienia według mapy skarbu schowanego w parku.
Adaś pisze list do Wandy. Umieść w nim pochwałę jej fiołkowych oczu.
Napisz podziękowanie dla Adasia za odnalezienie błędu w rachunkach.
Napisz zaproszenie dla profesora Gąsowskiego na zakończenie roku szkolnego.
Napisz pochwałę pracy gminnej bibliotekarki.
Napisz reklamę gniazda bociana.
Napisz instrukcję malowania drzwi.
Napisz kartkę z pamiętnika panny Wandy.
Napisz pocztówkę z Paryża od uratowanego Francuza do Adasia Cisowskiego.
Napisz ogłoszenie o możliwości zwiedzania pałacu w Bejgole w każdy wtorek.
Adaś znalazł skarb w starym dębie. Piękny naszyjnik ofiarował Wandzie. Opisz
go.

Profesor Gąsowski był załamany mizerną wiedzą uczniów z powodu sposobu
odpytywania uczniów. Napisz ostrzeżenie profesora przed ściąganiem, które
również zniechęca uczniów do nauki.
Maria Mameła

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

1) zostawił księdzu sto złotych 2)
zawód ojca Adama 3) imię profesora
Gąsowskiego 4) pasja profesora 5)
miała fiołkowe oczy 6) była ważną
częścią życia pana Iwa 7) imię pana
Gąsowskiego 8) były, według pana
Gąsowskiego „nasycone ludzką
krwią” 9) znalazł je Adam (prócz
rubinów) 10) zjadł lody Adasia 11)
był na niego zamykany pokój Adasia
12) imię pani Gąsowskiej 13) ukradł
je Staszek Zbyszkowi 14) kradziono
je w domu państwa Gąsowskich

Rozwiązanie: 1)Francuz 2) lekarz 3) Paweł 4) historia 5) Wandzia 6) matematyka
7) Iwo 8) rubiny 9) diamenty 10) Jaś 11) klucz 12) 12) Ewa 13) pióro 14) drzwi
Hasło: fałszywy malarz
Emilia

Kamińska

kl.6b

W jury konkursu zawsze zasiadają uczniowie. To jest rozwijanie
współodpowiedzialności za życie szkoły i, pośrednio, biblioteki. Są też
nagradzani dyplomem z podziękowaniem za włożony trud i pozytywną uwagą
do dziennika.
Maria Mameła
Zespół Szkół nr 24 Toruń

