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I. Przeczytaj treść pytań i wybierz jedną poprawną odpowiedź. (…./7)  

1. Ile lat miała Pippi?  

a) 8   b) 9   c) 10 

2. Od kogo Pippi dostała pana Nilssona? 

a) od mamy  b) od żeglarzy  c) od taty 

3. Pippi chodziła w butach, które były:   

a) dwa razy dłuższe od jej stóp         b) trzy razy dłuższe od jej stóp         c) trochę za małe 

4. Gdzie Pippi trzymała swojego konia?  

a) w kuchni  b) w stajni  c) na werandzie 

5. Gdzie Pippi wałkowała ciasto na pierniczki?  

a) na parapecie  b) na podłodze   c) na stolnicy  

6. W co Pippi bawiła się z policjantami?  

a) w berka   b) w chowanego c) w zbijanego 

7. Skąd Pippi wzięła konia, który mieszkał na werandzie? 

a) kupiła go  b) dostała od taty c) już tam był, gdy się wprowadziła 

 

II. Przeczytaj treść pytań i zaznacz dwie poprawne odpowiedzi. (..../10) 

1. W jakich kolorach była sukienka Pippi? 

a) czerwonym  b) zielonym  c) niebieskim  d) brązowym 

2. 2) Co Pippi zabrała ze sobą ze statku? 

a) konia      b) małą małpkę      c) skórzaną torbę pełną złotych monet       d) pamiętnik 

3. 3. Które cechy wyglądu dotyczą Pippi ? 

a) dwa warkocze       b) czarne włosy        c) krótkie włosy       d) nos w kształcie kartofelka 

4. 4. Elementy ubioru Pana Nilssona to: 

a) żółte spodenki        b) czarny kapelusz         c) żółty kubraczek        d) niebieskie spodenki 

5. 5. Co znalazła Pippi podczas zabawy w poszukiwaczy rzeczy? 

a) puszkę   b) spinkę  c) muszlę  d) szpulkę 
 

III. Prawda czy fałsz? Zaznacz poprawną odpowiedź. (…./5) 

1. Pełne imię i nazwisko Pippi brzmiało: Pippilotta Viktualia Firanella Złotomonetta 

Pończoszanka.  Prawda / Fałsz  

2. Pippi na długich, cienkich nogach miała długie pończochy – jedną brązową,  

a drugą czarną.  Prawda / Fałsz 

3. Policjanci przyszli do Willi Śmiesznotki, ponieważ chcieli zaprowadzić Pippi do szkoły. 

Prawda / Fałsz 

4. Pippi często chodziła z Panem Nilssonem na ramieniu.  Prawda / Fałsz 

5. W ogrodzie Tommy’ego i Anniki rosło wiele drzew owocowych, kilka starych dębów  

i wiązów.   Prawda / Fałsz 
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IV. Podaj dwa dowody na to, że Pippi była bardzo silna. (…./4) 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj i napisz hasło. (..../11) 

 

      1.           

   2.              
3.                 
      4.           

   5.              

 6.                

    7.             

      8.           

 9.                

  10.           
 

Hasło:............................................................... 
 

VI. Połącz w pary niewiarygodną opowieść Pippi z miejscem, z którym była ona związana. 

(…./6) 

 

 Niewiarygodna opowieść Pippi 
Miejsce związane  

z opowieścią 

1. W tym kraju ludzie chodzą tyłem.  

2. 
Pippi wybrała się tam na poszukiwanie rzeczy i znalazła 

drewnianą nogę. 
 

3. W tym kraju jadają gniazda jaskółcze.  

4. 
W tym kraju dzieci w szkole nie uczą się, lecz jedzą cukierki,  

a nauczycielka zdejmuje dzieciom papierki z cukierków. 
 

5. 
Sypiają tam zawsze w nogach łóżka, z głową przykrytą kołdrą  

i stopami na poduszce. 
 

6. Pippi walczyła tam z olbrzymim wężem.  

Chiny, Dżungla Borneo, Gwatemala, Egipt, Argentyna, Indie 
 

VII. Kto to powiedział? (…./5) 

1. „No, Pippi, jak myślisz, ile będzie 8 i 4? - ....................................................... 

2. „Ach, jak ja lubię bawić się w berka!’ - ........................................................... 

3. „Patrzcie, jakie ma czerwone włosy! Zupełnie jak ogień pod kominkiem! A co za buty!” -

 ....................................................... 

4. „Żebyś chociaż wiedziała, jak wesoło jest w szkole!” - ....................................................... 

5. „Nie pamiętam już nawet, w co bawiliśmy się dawniej, gdy jej tu nie było. A Ty? -

 ....................................................... 

 

VIII. Czy chciałbyś/chciałabyś, aby Pippi była Twoją koleżanką? Uzasadnij odpowiedź 

pełnym zdaniem. (..../2) 
 

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

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

............................................................................................................................................................... 
 

Formularz nr B8 – wersja 1.0, autor: Joanna Lipowska, PBW w Krakowie – Filia Wadowice 

1. Pippi miała ich pełno na twarzy.  

2. Tata Pippi to ... Pończocha.  

3. Willa............ 

4. Pippi usmażyła je dla Tommy’ego  

    i Anniki na śniadanie.  

5. Imię siostry Tommy’ego. 

6. Jak brzmiało pełne imię Pippi?  

7. Według Pippi można w niej  

    przechowywać ciastka albo nie wkładać   

    do niej ciastek. 

8. Pippi na tabliczkę mnożenia mówiła:  

    tabliczka ………………. 

9. Według Pippi jest dobre na włosy. 

10. Pippi podarowała go Tommy’emu na  

    pamiątkę, kiedy po raz pierwszy  

    odwiedził ją w Willi Śmiesznotce. 

 


