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

    

I. Przeczytaj treść pytań i zaznacz jedną poprawną odpowiedź. (….../5)
1. Czym Krak pokonał smoka:

a) owcą wypchaną siarką           b) mieczem              c) włócznią                        d) pistoletem 
2. Po zgładzeniu smoka Krak został ogłoszony?

a) wodzem                             b) bohaterem           c) księciem                              d) królem 
3. Nowe domy budowali:

a) starcy                                 b) kobiety                c) rycerze                                d) junacy 
4. Gród, który zbudowano to:

a) Kraków                             b) Warszawa            c) Gdańsk                                d) Poznań
5. Co mieszkańcy po zakończeniu budowy grodu zabrali ze starych chat?

a) naczynia                           b) ogień rodzinny     c) drwa do kominka                d) ubrania

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (…./10)
1. Gdzie mieszkał smok?

a) nad Skawą                       b) nad Wisłą                        c) w pieczarze                    d) w lesie
2. Kto wymyślił sposób na zgładzenie smoka? 

a) Krak                               b) szewczyk                          c) Lech                               d) pasterz
3. Smok był:

a) głupi                               b) mądry                               c) mocny                             d) dobry
4. Kto pomagał przy budowie grodu?

a) krasnoludki                    b) domowe skrzaty               c) smok                      d) leśne dziady
5. Z czego Krak chciał budować Kraków?

a) kamienia                         b) słomy                               c) sosny                        d) modrzewia

III. Uzupełnij zdania: (…../5)

1. Smok miał  .………………………… łap.

2. Do walki ze smokiem zgłosiło się  .………………………… myśliwych.

3. Każdy dziad leśny miał  ………………………. lat.

4. Smok pożarł  .…………….  myśliwych.

5. Kraków budowało ………………. junaków.

IV. Uzupełnij opis leśnego dziada. (….../6)                                                                               

Słucha  leśny ………………, na gałęzi siadł. ………………. ramiona opiera o konar, zieloną 
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……………… targa mu wiatr. …………………… lśnią jak u żbika, a …………………….. ma jak

muzyka, jak szum odwiecznych sosen, gdy mówi ………………. głosem.

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

 

  

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

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

Smok porywał ludzi i zwierzęta.                                                                              Prawda / Fałsz

Owca była wypchana siarką i smołą.                                                                       Prawda / Fałsz

Budowa grodu trwała 100 lat.                                                                                  Prawda / Fałsz

Skrzaty pomagały ludziom.                                                                                      Prawda / Fałsz

VII. Wymień pięć prac domowych, w których skrzaty pomagały gospodyniom. (…../5)

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

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

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

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

- Dziś rano zginie gad, odmieni nam się świat. - ……………………………………………………

- Kraku, Kraku, masz bez liku pomocników! - …………………………….…………………………

- Czas zabić złego gada. - ……………………………………………………………………………..

IX. Czy twoim zdaniem Krak był dobrym władcą? Odpowiedź uzasadnij. (…../3)

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

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

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