
Wszelkie prawa zastrzeżone
All rights reserved BystreDziecko.pl©

Imię:Lektury

Tajemnica meczu

1. Jaki mecz został opisany w książce? 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Mecz koszykówki.A

Mecz piłki ręcznej.B

Mecz piłki nożnej.C

2. Reprezentacja którego z miast jeszcze nigdy nie zdobyła srebrnego 
    pucharu? 

Sztokholm.A

Valleby.B

Sandby.C

3. W jaki sposób większość kibiców dotarła na miejsce rozgrywek? 

Pieszo.A

Samochodami.B

Rowerami.C

4. Jaką niespodziankę odkrył komisarz szukając piłki? 

Spuszczone powietrze z rowerowych dętek.

Zimne kiełbaski.

Pudla gryzącego piłkę.

A

B

C

5. Co robił trener Franco Bollo w czasie przerwy meczu? 

Wygłaszał żarliwą przemowę do zawodników swojej drużyny.

Dzwonił do taty, który był zawodowym piłkarzem, po radę.

Spuszczał powietrze z rowerowych dętek.

A

B

C

6. Kto spuścił powietrze z kół rowerów? 

Iva Ross, właścicielka pudla.

Muhammed Karat, właściciel sklepu jubilerskiego.

Barbara Palm, szefowa muzeum.

A

B

C

7. Dlaczego sprzedawca kiełbasek był w złym humorze podczas meczu? 

Obawiał się przyłapania na gorącym uczynku podczas kradzieży.
Zabrakło mu kiełbasek do sprzedaży.
Interesy nie szły mu zbyt dobrze.

A

B

C
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Zaznacz prawidłową odpowiedź.
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8. W jaki sposób złodziejowi udało się ukraść puchar? 

Odwrócił uwagę zawodników i kibiców.

Zamienił srebrny puchar na tanią kopię pucharu.

Przebrał się za policjanta.

A

B

C

11. Gdzie złodziej ukrył skradziony puchar? 

W wózku z kiełbaskami.

W wózku z kredą.

W drewnianej skrzyni.

A

B

C

12. Kto ukradł puchar? 

Listonosz.

Sprzedawca kiełbasek.

Higienistka.

A

B

C

13. Która reprezentacja wygrała doroczny mecz? 

Sandby.

Valleby.

Żadna - mecz został przerwany.

A

B

C

14. Jaką wiadomość mogli przeczytać mieszkańcy na drugi dzień w 
      gazecie? 

Pucharu nie odnaleziono.

Puchar odnaleziono w krzakach podczas sprzątania boiska.

Puchar został skradziony przez listonosza i trenera, Franco Bollo.

A

B

C

9. Jakie wskazówki pomogły w odnalezieniu pomocnika złodzieja? 

Odciski butów.

Czarne odciski palców i smar za paznokciami.

Zeznania świadków.

A

B

C
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10. Z jakiego powodu pomocnik złodzieja pomógł w przestępstwie? 

Z chęci zdobycia pieniędzy ze sprzedaży pucharu.

Dla zemsty.

Chciał pomóc koledze.

A

B

C

Zaznacz prawidłową odpowiedź.


