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1. Adaś Cisowski miał:
a) brata,
b) dwójkę rodzeństwa,
c) siostrę, 
d) czwórkę rodzeństwa.

2. Profesor Gąsowski uczył Adasia:
a) historii,
b) matematyki, 
c) geografii,
d) języka polskiego.

3. Akcja powieści rozgrywa się w:
a) Krakowie,
b) Bydgoszczy,
c) Poznaniu,
d) Bejgole.

4. Panna Wanda była:
a) uczennicą profesora Gąsowskiego,
b) znajomą Adasia,
c) bratanicą profesora Gąsowskiego,
d) siostrą Adasia.

5. Ulubiona postać historyczna profesora Gąsowskiego to:
a) Napoleon,
b) Kazimierz Wielki,
c) Juliusz Cezar,
d) Aleksander Wielki.

6. Profesor Gąsowski poprosił Adasia o wyjaśnienie zagadki znikających drzwi
ponieważ:

a) rozszyfrował, kto będzie pytany,
b) był najpilniejszym uczniem w klasie,
c) nie miał pieniędzy, by wynająć detektywa,
d) poprosiła go o to rodzina.

7. Ojciec Adasia wykonywał zawód:
a) lekarza,
b) dentysty,
c) weterynarza,
d) policjanta.

8. Adaś dowiedzial się, że na drzwiach były wskazówki z: 
a) opowieści księdza Kazuro,
b) opowieści miejscowej ludności,
c) pamiętnika księdza Koszyczka,
d) ze starych dokumentów.



9. Wskazówki pomocne w odnalezieniu skarbu były w książce:
a) Pan Tadeusz,
b) Boska Komedia,
c) Mitologia,
d) Słownik języka polskiego.

10. Uwięziony przez opryszków  w piwnicy w Żywotówce Adaś spotyka tam:
a) nietoperze, 
b) rannego Francuza,
c) Iwona Gąsowskiego,
d) szkolnego kolegę.

11. Dworek państwa Gąsowskich chciał kupić Francuz ponieważ:
a) przeniósł się na stałe z Francji do Polski,
b) znalazł list Kamila de Berier,
c) dworek był cenny i zabytkowy,
d) niedaleko mieszkała jego rodzina.

12. Adasiowi pomaga odzyskać wolność:
a) Staszek Burski,
b) profesor Gąsowski,
c) panna Wanda,
d) ksiądz Kazuro.

13. Po przybyciu do majątku państwa Gąsowskich Adaś:
a) poznaje nowych przyjaciół,
b) zostaje zaatakowany przez nieznanego osobnika,
c) jest zaskoczony jego świetnością,
d) wypoczywa, spędzając czas nad jeziorem.

14. Adaś rozpoznał fałszywego malarza, gdyż:
a) nie znał się na malarstwie,
b) miał za duże ręce, jak na malarza,
c) nie chciał namalować pejzażu dla pani Ewy,
d) nie miał przyborów malarskich.

15. Drzwi z domku ogrodnika znalazły się na plebani ponieważ:
a) transportowano na nich rannego powstańca,
b) skradziono je w czasie wojny,
c) transportowano na nich rannego Francuza,
d) nie ma podanej przyczyny.

16. Skarb Cisowski odnalazł:
a) w skrzyni w ogrodzie,
b) na strychu,
c) w pobliskim kościele,
d) w pniu dębu.



17. Główny bohater z przyjemnością rozwiązywał zagadkę znikających drzwi, gdyż:
a) był świetnym detektywem, 
b) kochał pieniądze i skarby,
c) potrzebował zarobić trochę pieniędzy na wakacje,
d) chciał przebywać w pobliżu fiołkowych oczu panny Wandy.
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