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Imię:Lektury

Tajemnica mumii

1. W jaki sposób Lasse i Maja dowiedzieli się o nowej sprawie? 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Usłyszeli wiadomość w radiu.A

Komisarz policji poprosił ich o pomoc.B

Przeczytali informację w "Gazecie Valleby".C

2. Kim była mumia za życia? 

Maiherperi - "Nadchodzi lew", kuzyn faraona i strażnik jego skarbów.A

Ramzes - co oznacza "Zrodzony przez Ra", faraon, władca Egiptu.B

Tutanchamon - "Żyjący Wizerunek Amona", faraon, władca Egiptu.C

3. Mumia pozostawiła list ze słowami: 

"Moja klątwa sprowadzi na Was nieszczęścia."A

"Zemsta mumii jest straszliwa, lecz sprawiedliwa."B

"Nigdy nie odnajdziecie obrazu!"C

4. Jakie plany dyrektorki muzeum wzbudziły w miasteczku ostre protesty? 

Chciała kupić dzieła sztuki starych mistrzów malarskich.

Chciała utworzyć kolekcję starożytnego Egiptu.

Chciała zmienić charakter muzeum i wystawiać sztukę nowoczesną.

A

B

C

5. Dlaczego mumia przyjechała do muzeum w Valleby? 

Przekazał ją dyrektor muzeum historycznego w Kairze po romantycznej 
kolacji z dyrektorką Barbarą Palm.

Dyrektorka postanowiła utworzyć nowy dział w muzeum.

Mieszkańcy miasteczka ufundowali nowy eksponat.

A

B

C

6. Co zniknęło z muzeum w noc kradzieży? 

Mumia.

Najcenniejszy obraz.

Sarkofag.

A

B

C

7. Jak chronione są najcenniejsze eksponaty w muzeum? 

W muzeum działa system alarmowy oraz monitoring wszystkich sal.

Sale muzealne są sprawdzane co godzinę przez strażnika nocnego.

W nocy działa alarm oraz kamera, a zamkniętej od środka sali pilnuje 
strażnik nocny.

A

B

C
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8. Kto z pracowników muzeum prowadzi rozrzutne życie? 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Strażnik Krister Klon, który uwielbia grać w golfa.A

Kasjerka Pernilla Gałązka, która ma drogie ubrania i ładne mieszkanie.B

Przewodnik wycieczek Randolf Larsson, który ma sportowy samochód.C

9. Dlaczego udało się okraść muzeum? 

Strażnik zasnął zmęczony po pracy w fabryce.A

Złodziej wyłączył alarm.B

Obrazy zostały zastąpione przez dokładne kopie.C

10. Gdzie ukrył się złodziej? 

W toalecie.A

W sarkofagu.B

W szafie.C

11. Której osoby nie powinno być w pracy tuż po kradzieży? 

Kasjerki Pernilli Gałązek.

Sprzątaczki Kornelii Hammar.

Komisarza policji.

A

B

C

12. Jak można opisać charakter dyrektorki muzeum Barbary Palm? 

Jest miła i uprzejma - zawsze wszystkim pomaga.

Jest ciepła i rodzinna - jest entuzjastką życia rodzinnego.

Jest nieuprzejma i złośliwa - naśmiewa się z personelu.

A

B

C

13. Dlaczego obrazy zostały skradzione? 

Sprzątaczka chciała się zemścić na dyrektorce muzeum.

Strażnik potrzebował pieniędzy dla swojej licznej rodziny.

Kasjerka chciała je podarować swojemu narzeczonemu.

A

B

C

14. Jaką nagrodę otrzymały dzieci za pomoc w odnalezieniu obrazów? 

5 milionów koron.

Dyplom za osiągnięcia detektywistyczne.

10 000 koron oraz darmowe wejście do muzeum na zawsze.

A

B

C
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