
……………    …………………………………………………….   …………………..    …………..
nr uczestnika                                          (imię i nazwisko, klasa)                               (data oddania)                     (punkty)

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Córka Perełki to:

a) Wierna                       b) Metka                               c) Misia                                 d) Białaska
2. Co dostała mała owieczka od dziewczynek?

a) kożuch                       b) butelkę                              c) budę                                   d) kość
3. Bielas to?

a) baran                          b) kot                                     c) pies                                    d) kogut
4.  Owczy przysmak to:

a) kości                          b) mleko                                c) bryła soli                            d) kasza
5.  O co pobił się szczeniak z owieczką?

a) o kość                         b) o budę                               c) o miskę                               d) o piłkę

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Kto był jedynym stałym lokatorem opustoszałego domu? 

a) dozorca         b) pan Popiołek                          c) pan Nowak                       d) listonosz
2. Gdzie wyjechały dziewczynki?

a) do cioci                     b) nad morze                   c) na wieś                             d) do dziadków
3. Córka Perełki to:

a) Metka                        b) Wierna                        c) czarna owieczka               d) pies
4. Miś i Perełka zmykali przed?

a) sąsiadem                   b) ciotką Katarzyną         c) trzepaczką                      d) samochodem
5. Co Metka robiła zgrabniej i staranniej niż Miś:

a) prosiła                     b) szczekała                      c) ogonem                            d)  nogami

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Metka goniła  .……………………………………………………….

2. Metka odpędzała …………………………….…………..... od jadła.

3. Owieczka łapała  .……………………………………………..….... 

4. Czarna owieczka  …………………………………………. obcych.

5. Metka …………………………….…  na dwu łapach jak „baletnica”.

IV. Uporządkuj wyrazy w prawidłowej kolejności i zapisz zdanie. (….../6)
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

V. Rozwiąż rebusy i napisz hasło. (…./6)

 

 

…………………………             …………………………….                       ………………………..

VI. Prawda czy fałsz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. (…../4)

Zosia i Wisia to bliźniczki.                                           Prawda / Fałsz

Perełka zachowywała się jak pies.                                Prawda / Fałsz

Czarna owieczka była cicha i łagodna.                         Prawda / Fałsz

Miś wychowywał Metkę.                                              Prawda / Fałsz

VII. Uporządkuj kolejność wydarzeń. (…../5)

Wierna opiekunką Metki.                           ………………...

Metka zachowuje się jak pies.                    ………………...

Śmierć owieczki.                                        ………………...

Przyjaźń dziewczynek i Perełki.                ………………...

Metka sierotą.                                            ………………...

VIII. Kto wypowiedział te słowa?: (…./6)

- Nasza Metka z psami? - ……………………………………………………………………………..

- Ten kożuch to wyprawka Metki - ……………………………………………………………………

- Zupełnie jak pies! Zupełnie jak pies! - …………………………………………………………….

IX. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Zosi, że „Trzeba każdemu pozwolić być tym, czym 

jest!” Odpowiedź uzasadnij. (…../3)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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