
„Basia, Ewa, Koziołek Matołek i...” 
 
Pytania i odpowiedzi do Szkolnego lub/i Międzyszkolnego 
Konkursu Czytelniczego. 
 

1. Jak długo pił wodę z Wisły smok wawelski? 
2 tygodnie 
2. Z czego zrobione były trzewiczki dla królewny, które 

otrzymała od szewczyka Skuby? 
Czerwona skórka i smocza skórka 
3. Jak długo wędrował koziołek Matołek pod ziemią w 

trzeciej księdze? 
43 miesiące 
4. Co było zwyczajnym pożywieniem wieczornym dla pana 

Mudrowicza i sługi? 
Kwaśne mleko i kartofle 
5. Jak, wg Ewy, nazwał Mudrowicz obrazy Jerzego? 
Kicze i bohomazy 
6. Dlaczego wg pani Szmbartowej, mleko było niezdrowe? 
Mleko robi kwasy w żołądku 
7. Kto tak powiedział: ”gdyby czas naprawdę był 

pieniądzem, byłbym milionerem „ 
Pan Szymbart 
8. W jaki sposób smok pokonał króla Kraka? 
Puścił z pyska zatrutego dymu chmurę 
9. „Ramzes z XXIII dynastii ze spojrzeniem morskiej 

krowy” – czyj to opis i kto tego człowieka tak 
przedstawił? 

Paweł- tak opisał go Jerzy 
10. Dlaczego koziołek Matołek chciał się w III księdze 
utopić? 



Bo mu obcięli brodę w wojsku 
11. Co miał zrobić polski ambasador ze złotem znalezionym 
przez koziołka Matołka 
wysłać dla kochanych polskich dzieci 
12. Ile razy pani Budziszowa była w Warszawie i jakie 
nieszczęścia ją tam spotkały? 
3 razy 
2 razy ją okradziono 
1 raz wpadła pod auto i złamała nogę 
13. Co było największym triumfem w życiu zawodowym 
Walickiego? 
Strażak stojący za kulisami zemdlał z przerażenia słysząc 
okropny głos Walickiego 
14. Dlaczego koziołkowi odcięto głowę? 
Bo nie umiał przeczytać napisu głoszącego ”kto z brodą 
wejdzie na rynek temu zaraz utną głowę” 
15. Dlaczego każda lalka Basi cierpiała na „rozdarcie 
brzucha”? 
oboje z Kibicem chcieli się dowiedzieć co każda lalka 
ukrywa w swoim wnętrzu 
16. Kim był ojciec Basi i gdzie zaginął? 
Uczony, Ameryka Południowa 
17. Dlaczego bocian Wojtek Kulas przedziurawił brzuch 
Matołkowi? 
Wypuścił z brzucha pychę ,która rozdęła koziołka i fruwał 
on w powietrzu 
18. Co miał robić koziołek Matołek w wojskowej 
orkiestrze? 
Wozić bęben 
19. W której księdze o koziołku Matołku pojawia się smok 
straszliwy? 



III księga 
20. Dlaczego Jerzy „miał kręćka” na punkcie orzechowego 
koloru? 
Był to kolor oczu Basi 
21. Na jaką kwotę wyceniła Ewa obrazy, które przyniosła 
panu Mudrowiczowi i co one przedstawiały? 
Wyceniła na 2 tysiące 
1-brzoza 
2-huculska dziewczyna 
22. W jakim celu Paweł miał rozgrzać pogrzebacz do 
czerwoności? 
Gdy Ewa zemdleje, zdejmie jej obuwie i przypali w pięty 
23. Jakiej przedziwnej sztuki nauczył się ojciec Basi 
przebywając wśród indian? 
Zmniejszania ludzkich głów 
24. Jakie rzeczy zginęły panu Olszowskiemu i dlaczego? 
Pióra, atrament, 6 kołnierzyków, 6 kartek rękopisu. Basia 
wzięła te rzeczy dla 6 przyjaciółek, kochających się w 
pisarzu 
25. Kto poradził koziołkowi Matołkowi iść do apteki i 
kupić maści na włosy? 
milicjanci 
26. Dlaczego koziołek Matołek wybrał się do Ameryki?  
W Ameryce mieszka baba, która pochodzi z Pacanowa 
27. Jak Walicki z Szotem odszyfrowali adres na zamazanej 
kartce, a jaki był faktyczny adres pod który miała udać się 
Basia? 
Stanisław Olszowski ulica Chmielna 15 
Stanisława Olszańska ulica Zielna 15 
28. Basia dostała psa. Jakiej był on rasy i jak się on 
nazywał? 



Kibic, foksterier 
29. Czym okazała się wyspa na którą spadł koziołek 
Matołek po wystrzeleniu go z armaty? 
wielorybem 
30.Co zrobił szewc Kopyto aby pozbyć się smoka 
Wawelskiego? 
Rozlał smołę 
31. Uzupełnij: 
       „Zegar nie był jeszcze znany 
         więc król kazał, by .........................[koguty] 
         oznajmiały Krakowowi 
         i godziny, i ................................[minuty] 
32. Kim była Basia dla panny Stanisławy? 
Dzieckiem najwierniejszej przyjaciółki 
33. Ile portretów własnej osoby posiadała mama Jerzego? 
Około 60 
34. Co Chińczycy robią z dziewczętami, wg pana 
Walickiego? 
Topią je zaraz po urodzeniu 
35. Jak nazwał Ewę Jerzy broniąc ją przed zatrzymaniem 
przez posterunkowego? 
Siostrzenica Irka 
36. Jak nazywał się pies Ewy na co dzień i na wizycie 
Rolmops, Rolly 
37. Ile wynosił dług Zawidzkich u Mudrowicza? 
10000 
38. Jaki był wyrok sądu polubownego w sprawie opieki nad 
Basią i kto go rozstrzygnął ( podaj nazwiska) 
miesiące parzyste u Stanisława Olszowskiego 
miesiące nieparzyste u Stanisławy Olszańskiej 
Mikołaj Mościcki- proboszcz 
Kornel Makuszyński - pisarz 
39. Jaki był główny powód ucieczki Ewy od Szymbartów? 



Kradzież pamiętnika 
40. W której księdze o Matołku pojawiają się te słowa: 
„Uwa, uwa! Figos migos!” 
II księga 
 
 
Literatura: 
K. Makuszyński: „Awantura o Basię.” 
                            „Szaleństwa panny Ewy” 
                            „Przygody koziołka Matołka” ( 4     
                            Księgi) 
                            „Smok Wawelski” 


