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

    

klasa I 

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. W jaki sposób mama odczarowała wielkoluda?

a) podrapała go za uchem                                                    b) ukłuła go igłą  
c) użyła czarodziejskiej różdżki                                          d) przygotowała miksturę do picia

2. Czym zajmowała się babcia Grzelakowa?
a) szyła sukienki         b) robiła swetry na drutach      c) sprzedawała serki            d) zbierała 
maliny

3. Mama czarodziejka miała na imię?:
a) Katarzyna               b) Grażyna                                       c) Marysia         d) Krysia

4. Kto pomógł mamie złapać brudną chmurkę?
a) tata                          b) dzieci                                          c) wujek              d) rybacy

5. Czym mama karmiła dinozaura?
a) trawą, sałatą i gałęziami                                                 b) ciastem, sałatą i marchewką
c) cukierkami gałęziami i mlekiem                                    d) serem, chlebem i trawą

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Mama z rodziną mieszkała?

a) w mieście               b) nad morzem                           c) w Makowicach         d) w Makowie
2.Gdzie zamieszkał wielkolud? 

a) w zoo                       b) w parku                                       c) w ogrodzie      d) w mieście 
3. Co mama powiększyła popielniczką?

a) czerwoną ciężarówkę    b) drewnianą zabawkę    c) plastikowy samochodzik     d) księżyc
4. Czego użyła mama do ratowania dzwonnicy?

a) szydełka, drutów      b)  drabiny, sznura          c) desek i młotka           d) czerwonych nici
5. Czego użyła mama do zrobienia ciasta?

a) stolnicy        b) mleka, sody, mąki      c) wody, jajek, mąki       d) śmietany, jajek, mąki

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Drewniana dzwonnica miała …………………………… lat.

2. Mama czarodziejka miała .………………………… synów.

3. Nad miastem latało ………………………. poduszek.

4. Dinozaur mieszkał u rodziny przez ………………………. dni.

5. Przy ratowaniu dzwonnicy pomagało ……. panów
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IV. Napisz tytuły rozdziałów książki, z którego pochodzą te przedmioty: (….../6)

1. kuter - …………………………………………………………….………………….…………… 

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

2. samochód - ………………………………………………………………………………………….

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

3. tapczan - ……………………………………….……………………………………………………

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

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

 

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

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

Cień sosny przyczepił się do koszyka babci  Grzelakowej.                                 Prawda / Fałsz

Księżyc płakał ponieważ zaczepił się o wysoką wieżę i obtłukł sobie rożek.      Prawda / Fałsz

Tata nie dał się namówić mamie i synom na lot poduszkami nad miastem.        Prawda / Fałsz

Mama uratowała dzwonnicę oklejając ją ciastem.                                                Prawda / Fałsz

VII. Wymień pięciu bohaterów występujących w książce. (…../5)

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

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

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

- Mamo, to gad przedpotopowy? - …………………………………………………………………..

- Nie pozwalam dokuczać małemu dziecku! - ………………………………………………………

- Niech tam, ja z wami! Przecież dziś imieniny mamy! - ……………………………………………..

IX. Czy chciałbyś/chciałabyś, by twoja mama była czarodziejką i dlaczego? Odpowiedz 

pełnym zdaniem. (…../3)

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

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