
„Mój świat, moja wyobraźnia, moja książka”                                                      

– test ze znajomości podanej literatury 

 

 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………….. 

 

1) Ile dzieci miała sójka? 

a) troje, 

b) dwoje, 

c) czworo. 

 

2) W jakiej rzece pluskała się sójka?  

a) w Narwi, 

b) w Wiśle, 

c) w Odrze. 

 

3) W kim zakochał się Hipopotam? 

a) w hipopotamicy, 

b) w żabie, 

c) w biedronce. 

 

4) W którym miesiącu budzi się wiosna w wierszu „Wiosenne porządki”? 

a) w marcu, 

b) w maju, 

c) w kwietniu. 

 

5) Po co wysłał ojciec Koziołeczka? 

a) po chusteczki do miasteczka, 

b) po bułeczki do miasteczka, 

c) po rogale do miasteczka. 

 

6)  Co musiały zrobić czubajki? 

a) opowiadać bajki, 

b) śpiewać piosenki, 

c) wypalić fajki. 

 

7) Jak miał na imię Pytalski? 

a) Jaś, 

b) Krzyś, 

c) Staś. 

 

8) Jak nazywał się koń królewny w baśni pt. „Gęsiareczka”? 

a) Ballada, 

b) Aladyn, 

c) Falada. 

 



9) Kto przybył do domu Białośnieżki i Różyczki? 

a) wilk, 

b) lis, 

c) miś. 

 

10) Jak mają na imię bracia Grimm? 

a) Wilhelm i Jan, 

b) Jakub i Wilhelm, 

c) Jakub i Witold. 

 

11) Kto wypowiedział te słowa: 

 „I co ja teraz powiem leśniczemu, kiedy wróci do domu i zobaczy, że nie ma dzieci? Muszę 

natychmiast zacząć ich szukać!” 

a) stara kucharka, 

b) macocha, 

c) królowa. 

 

12)  Jak szewc ze swoją żoną odwdzięczyli się krasnoludkom za szycie butów? 

a) przygotowali im ucztę, 

b) przygarnęli ich do swojego domu, 

c) uszyli im ubrania. 

 

13) Ile czasu przebywała biedna służąca u krasnoludków? 

a) trzy dni, 

b) siedem lat, 

c) tydzień. 

 

14) Gęsiareczka była: 

a) królewną, 

b) służącą, 

c) biedną dziewczyną. 

 

15) Jakie imię miał sługa żabiego króla? 

a) Henryk, 

b) Falado, 

c) Kostuś. 

 

16) „Cyraneczki” – kto i kogo tak nazwał? 

Kto?.................................... 

Kogo?.................................. 

 

17) Z jakiej baśni pochodzi fragment: 

 

„Pewnego razu, po spędzonej w lesie nocy, dziewczynki obudziło wschodzące słońce. Kiedy 

otworzyły oczy, zobaczyły siedzące obok nich piękne dziecko ubrane w lśniąco białą szatę.” 

 

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

 

18) Podkreśl właściwą kolejność, w co zamieniały się Ptaszynka i Lena: 

a) łodyga róży i kwiat na niej, kościół i świecznik, staw i pływająca kaczka, 

b) staw i pływająca kaczka, łodyga róży i kwiat na niej, kościół i świecznik, 

c) kościół i świecznik, łodyga róży i kwiat na niej, staw i pływająca kaczka. 



19) Kto wypowiedział te słowa: 

 

„Och młoda królewno, bardzo źle się dzieje. 

Gdyby to matka twa widziała, 

serce by sobie złamała”. 

 

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

 

20) Z jakiej książki pochodzi cytat: 

„Aż najstarszy kaczor, piękny, z modrym lusterkiem na skrzydłach powiada:” 

 

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

 

21) Jakie były życzenia ropuchy, która odnalazła złotą kulę królewny w studni? 

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

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

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

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

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

 

22) Jak nazywali się kompani Jasia Mocarza? 

 

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

 

 

23) Ile schodów pokonał Szewczyk Dratewka z czarownicą, aby dojść na szczyt wieży? 

 

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

 

24) Na jak długo sześciu królewiczów zamienionych w łabędzie stawało się ludźmi? 

 

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

 

25) Jakie warunki musiała spełnić siostra sześciu łabędzi, aby ich uratować? 

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

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

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

 

26) Z Jakiej baśni pochodzą te słowa? 

„Któregoś dnia matka musiała wyjść do lasu, aby nazbierać jodłowego chrustu. Wzięła ze sobą 

małego dwuletniego Jasia.” 

 

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

 

 

 

 



27) Uzupełnij fragmenty wierszy: 

 

„Bocian w górę poszybował 

………………. barwnie wymalował. 

A żurawie i skowronki 

Posypały kwieciem …………………..”  

 

 

Ja mam tylko ………………. nogi, 

a stonoga ma ich …………………. 

Chustka ma wszak ……………. rogi, 

a ja mam zaledwie ………………..” 

Te słowa wypowiada ………………………… 

 

28) Podaj tytuły wierszy, z których pochodzą te fragmenty: 

 

„Dziadek już od roku siedzi 

i obmyśla odpowiedzi.” 

 

………………………………………………………… 

 

„Przybywajcie do mojej siedziby, 

Przybywajcie orężnymi pułkami -  

Wyruszamy na wojnę z muchami!” 

 

………………………………………………………… 

 

„Kilogramów ważę tysiąc, 

Ale za to mógłbym przysiąc, 

Że wzór męża znajdziesz we mnie” 

 

………………………………………………………… 

 

„Poleciała więc na kresy 

pozałatwiać interesy.” 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



29)        Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w wyznaczone miejsce. 

     1.         

    2.          

 3.             

4.              

     5.         

    6.          

  7.            

  8.            

 9.             

10.              

  11.            

  12.            

 

HASŁO…………………………………………………………………… 

1. Tak ojciec nazywał Koziołeczka. 

2. Poszedł po niego ojciec w wierszu „Pytalski” 

3. Porwali matkę i małego Jasia. 

4. Błagał żabę, by została jego żoną. 

5. W baśni było ich sześć. 

6. Krasnoludki zostawiły przy nim dziecko, które oddali matce. 

7. Tytuł wiersza, w którym występuje Borowik. 

8. Barwna w wierszu „Wiosenne porządki”. 

9. Imię chłopca, który pasał gęsi. 

10. Jedna z córek pewnej wdowy. 

11. Bohater baśni „Ptaszynka” 

12. Bawiła się złotą kulą. 

 

 

 

 

 



30) Pod każdą ilustracją napisz tytuł baśni, z której pochodzi. 

 

       

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

       

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


