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

  

1. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Cym zajmował się Szewczyk?

a) grą na flecie            b) naprawą obuwia         c) sprzedawał jedzenie           d) szył ubrania
2. Bohaterem książki NIE jest?

a) czarownica             b) panna z wieży             c) kot w butach                       d) kaczor
3. Kto pilnował panny zamkniętej w wieży?

a) czarownica                      a) pszczoły                 b) niedźwiedź                      c) Baba Jaga 
4. Ile schodów prowadziło na szczyt wieży?

a) 100                                               b) 7                             c) 555                      d) 777
5. Co znajdowało się w torbie Szewczyka?

a) kromka chleba                       b) miód                    c) zapasy                           d)  pieniądze

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Jakim człowiekiem był Szewczyk?

a) biednym                      b) leniwym                              c) bogatym                        d) dobrym
2.  Z czego mrówki budowały gniazdo?

a) ziarnek piasku              b) igieł świerku                  c) igieł sosnowych               d) patyków 
3. Z panną z wieży mógł się ożenić ten, kto:

a) zabije smoka        b) wykona dwa zadania     c)  zaśpiewa piosenkę    d) odgadnie zagadkę
4.  Dratewce odwdzięczyły się za pomoc:

a) osy, mrówki                    b)  mrówki, pszczoły                    c) kaczki                       d) kury
5. Jak zakończyła się bajka?

a) Dratewka poślubił pannę z wieży                         b) czarownica zamieniła się w ptaszysko 
c) Szewczyk zamieszkał w lesie                               d) Dratewka ożenił się z czarownicą 

III. Połącz w pary: (…../5)

1. miód                                                                              a) zamek

2. wieża                                                                             b) staw

3. mrówki                                                                          c) pszczoły

4. kaczki                                                                            d) mrowisko  

5. czarownica                                                                    e) panna

IV. Uporządkuj kolejność wydarzeń : (….../6)

Ślub z uratowaną panną.                                                                          ……………….

 
        

  Wadowickie Potyczki Czytelnicze
                   Klasa I

          Janina Porazińska „Szewczyk Dratewka”

A 8



Wędrówka przez las.                                                                                   ……………….

Królewna uwięziona w wieży.                                                                     ……………….

Wykonanie zadań z pomocą zwierząt.                                                         ……………….

Pomoc zwierzętom.                                                                                      ……………….

Pszczoły pomagają Dratewce wskazać prawdziwą królewnę.                    ……………….

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

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

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

Czarownica więziła pannę w zamkowej wieży.                                                   Prawda / Fałsz

Dratewka był bogatym królewiczem.                                                                   Prawda / Fałsz

Szewczyk nurkował w jeziorze w poszukiwaniu klucza.                                     Prawda / Fałsz

Pszczoły pomogły Dratewce poznać uwiezioną pannę.                                       Prawda / Fałsz

VII. Wymień 5 bohaterów książki pt. „Szewczyk Dratewka. (…../5)

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

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

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

- Czego ci potrzeba, znajomku nasz, dobry człowieku?-  ……………………………………………

- To może ja bym spróbował - ………………………………………………………………………

- Jak nie zgadniesz do poranku, to ci, panku urwę głowę, i gotowe! - ………………………………

IX. Czy twoim zdaniem warto być dobrym człowiekiem i pomagać innym? Odpowiedz 

pełnym zdaniem. (…../3)

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

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

Formularz nr A8 - wersja 1.0 autor: Alicja Smółka PBW w Krakowie Filia Wadowice


