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

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Ile córek miała macocha Kopciuszka?

a) jedną                   b) dwie                    c) cztery                             d) nie miała dzieci
2. Jaki kolor miała suknia balowa starszej siostry?

a) złoty                    b) niebieski                             c) różowy                             d) fioletowy
3. Kim była matka chrzestna Kopciuszka?

a) wróżką                         b) czarownicą                 c) damą dworu                  d) pielęgniarką
4.  Z czego powstała kareta dziewczyny?

a) cukinii                      b) ogórka                              c) pomidora                          d) dyni
5.  Z czego były wykonane pantofelki Kopciuszka?

a) popieliczej skórki                    b) złota                     c) drogich kamieni                    d) szkła

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Pałac królewski był ozdobiony? 

a) wieżyczkami                          b) schodami           c) balkonami              d) tarasami
2. Kogo poślubił ojciec Kopciuszka? 

a) sąsiadkę                 b) wdowę               c) matkę dwóch córek                             d) wróżkę
3. Jak zachowywały się macocha i jej córki?

a) pokochały Kopciuszka                                             b) miały przewrócone w głowach         
c) przyjęły ją do rodziny                                              d) myślały tylko o swoich wygodach

4. Jak zmieniło się życie dziewczynki po ślubie ojca?
a) zaprzyjaźniła się z córkami macochy                      b)  została ulubienicą macochy         
c) siostry wykorzystywały sierotę                               d) ciężko pracowała 

5. Jak zakończyła się baśń o Kopciuszku?
a) poślubiła księcia                                                     b) zamieszkała u matki chrzestnej       
c) żyli długo i szczęśliwie                                          d) poślubiła gońca królewskiego

III. O kim mowa? (…../5)

1. Był sobie raz pewien…………………………………..., łagodny jak baranek.

2.  .………………………… postanowiła skorzystać z tej łagodności.

3. ……..………………………. , nagrzej nam wody!

4. Ale masz  …………………………………………. , która jest wróżką. 

5. Zatroskany …………………. zatrzymał się przed domem wróżki.
IV. Uporządkuj wyrazy w prawidłowej kolejności i zapisz zdanie. (….../6)
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dziewczyną.                      był                     dobrą                    Kopciuszek                       i pracowitą 

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

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

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

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

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

Macocha była dobra dla Kopciuszka.                                                Prawda / Fałsz

Wróżka mieszkała w pałacu.                                                              Prawda / Fałsz

Kopciuszek wystąpił na balu w srebrno-złotej sukni.                         Prawda / Fałsz

Książę poślubił starszą siostrę.                                                            Prawda / Fałsz

VII. Połącz w pary: (…../5)

1. pantofelek                                                                     a) kareta

2. laseczka                                                                        b) młodsza siostra

3. szczur                                                                           c) Kopciuszek

4. dynia                                                                             d) wróżka  

5.  niebieska suknia                                                          e) woźnica

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

- Mnie najładniej w różowym! - …………………………………………………………………….

- To jest balowa noc - …………………………………………………………………………………

- Zaraz znajdzie się i na to rada - ……………………………………………………………………..

IX. Czy chciałabyś/chciałbyś pójść na bal do pałacu? Odpowiedź uzasadnij. (…../3)

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

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