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

   

klasa I 

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Gdzie mieszkała Stonoga?

a) pod Białą                         b) w Zakopanem              c) pod Krakowem            d) w Zielonej
2. Co dolegało ósmej nodze Stonogi?

a) złamanie               b) zgubiła but                    c) guz                       d) poplątała się z siódmą
3. Nazwa wsi, w której mieszkał wróbel to:

a) Wielkie Drogi           b) Małe Kamyki        c) Małe Kałuże                      d) Duże Kałuże
4. Z czego była zrobiona podłoga w wierszu „Król i błazen”?

a) błota                          b) złota                               c) srebra                        d) marmuru
5. Do czego zachęca wiersz pt. „Król i błazen?

a) mycia rąk                  b) wycierania nóg              c) mycia podłóg                      d) kąpieli

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Dlaczego Stonoga nie dotarła do celu?

a) zabłądziła                                                                     b) Białą przemalowano na Zieloną    
c) złamała dwudziestą nogę                                             d) nie zdążyła na czas

2.  Bohaterkami wiersza pt. „Dwie gaduły” są?
a) panie Madalińska i Gadalińska                                                         b) z miasta Mińska       
c) panie Modlińska i Gadalińska                                                          d) z miasta Młyńska

3. Jak zareagował król na upomnienie błazna?
a) zamknął błazna w lochu                                                                   b) przyznał mu rację
c) podniósł palec                                                                             d) wygonił błazna z zamku

4.  O czym ćwierkał rozrzutny wróbel siedząc na murze?
a) jestem nagi             b)  jestem godny               c) jestem bosy               d) jestem bezdomny

5. Żona Ślimaka proponowała mu:
a) mleko, ser             b) mak                          c) ser, śmietanę              d) chleb i masło 

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Romek dostał aż  ……………………………………… dwóje.

2. Kokoszka zniosła .………………………… jajka w kratki.

3. Wróbel chciał od pliszki pożyczyć ………………………. szyszki.

4. Dwie plotkarki już ………………… lat denerwowały wszystkich mieszkańców. 

5. Romek z ziewania dostanie …………………………...
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IV. Napisz tytuły wierszy, z których pochodzą te przedmioty: (….../6)

1. krawat w groszki - …………………………………………………………….……………..…….

2. kamień - ………………………………………………………………………………………..…...

3. kurz - ……………………………………….……………………………………………………....

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

 

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

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

Damy dworu skarciły króla.                                                                                          Prawda / Fałsz

Wróbel poprosił jaskółkę o okruszek bułki.                                                                  Prawda / Fałsz

Stonoga była zaproszona na pierogi.                                                                             Prawda / Fałsz

Romek spał na algebrze.                                                                                                Prawda / Fałsz

VII. Wymień 5 bohaterów występujących w wierszu J. Brzechwy pt. „Rozrzutny wróbel” (../5)

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

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

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

- Składać ziarnko do ziarnka to mądra gospodarka - …………………………………………………

- A cóż to za zuchwalec! - …………………………………………………………………………….

- Moje panie, czas już skończyć to gadanie! - ………………………………………………………..

IX. Który z przeczytanych wierszy podobał Ci się najbardziej i dlaczego? Odpowiedz pełnym 

zdaniem. (…../3)

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

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