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„Duch starej kamienicyˮ  Anna Onichimowska 

 
Rozwiąż quiz dotyczący powieści „Duch starej kamienicyˮ. 

W każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź, która Twoim zdaniem jest prawidłowa.  

 

POWODZENIA! 

 

1. Ile lat miał duch Maciek? 

    a. 120 

    b. 150 

    c. 20 

    d. 200 

2. W jakim wieku przestał rosnąć?  

    a. 2 lata  

    b. 25 lat  

    c. 90 lat 

    d. 110 lat 

3. Które zdanie jest prawdziwe? 

    a. Rodzice bardzo kochali swojego jedynego syna Maćka. 

    b. Maciek był najmłodszym duchem w rodzinie i nie lubił straszyć. 

    c. Maciek liczył niewiele lat, więc dwa razy w tygodniu uczył się straszenia w specjalnej szkole. 

    d. Gdy Maciek skończył 10 lat, zamieszkał na strychu kamienicy. 

4. Kim jest Wiesława? 

    a. kotką 

    b. sroką 

    c. małą dziewczynką 

    d. siostrą Maćka 

5. Pięcioletnia Agata kłamała, że: 

    a. jest posiadaczką sowy 

    b. w jej łazience znajduje się kaszalot 

    c. w domu ma kolekcję znaczków 

    d. w czasie wakacji wyjedzie do Paryża 

6. Kto ukradł pani Kowalskiej spod numeru 5 biżuterię? 

    a. Maciek 

    b. Joanna 

    c. Prot IV 

    d. Agata 



7. Kim był Prot IV? 

    a. ptakiem 

    b. duchem - bratem Maćka 

    c. dozorcą 

    d. kotem 

8. W kamienicy zadomowiło się 90485 dzikich, wyjątkowo kłopotliwych, lokatorów . Kto to był? 

    a. komary 

    b. osy 

    c. pchły 

    d. mrówki faraonki 

9. Komu postanowił ujawnić się duch Maciek?  

    a. pani Kowalskiej  

    b. bliźniakom i Agacie  

    c. wszystkim lokatorom kamienicy 

    d. nikomu 

10. Jaką kurację zastosował Maciek, by wyleczyć przeziębienie? 

    a. Udał się do gabinetu doktora i wypił butelkę syropu na spirytusie. 

    b. Wąchał czosnek. 

    c. Wypił miksturę z malin i czarnego bzu. 

    d. Przez tydzień leżał z łóżka. 

11. Czym zakończyła się próba wystraszenia mrówek przez bliskich Maćka? 

    a. Mrówki były zachwycone widowiskiem. 

    b. Mrówki schroniły się w kufrze. 

    c. Mrówki przeniosły się do sąsiedniej kamienicy. 

    d. Mrówki śmiertelnie się przestraszyły i czym prędzej czmychnęły. 

12. O czym powiedział Maciek mrówkom, skłaniając je do opuszczenia domu?  

    a. o przyjeździe swoich krewnych 

    b. o pobliskiej fabryce cukierków 

    c. o kotach w piwnicy 

    d. że straż pożarna chce je przegonić dymem 

13. Co dostał Maciek od Agaty i bliźniaków?  

    a. tort  

    b. grę komputerową 

   c. wełniany kubraczek 

    d. słoik powideł 


