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Rok:   
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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.                            (…./10) 

 

1. Jak miał na imię kruk Malutkiej Czarownicy?  

a) Abrakadabra.    b) Alakazar.       c) Abraksas.     d) Arras. 

2. Ile lat ma Malutka Czarownica?  

a) 13.      b) 127.       c) 82.      d) 268.   

3. Z czego był zrobiony tron Najważniejszej Czarownicy?  
                    a) Z pogrzebaczy.         b) Ze złota. 

       c) Z gałęzi.        d) Ze starych mioteł. 
4. Jak nazywała się ciotka Malutkiej Czarownicy?  

       a) Trach Trach Trach.       b) Ram Pam Pam.    

       c) Rach Ciach Ciach.        d) Rrum Brum Trach.  

5. W który dzień tygodnia czarownice nie mogą czarować?  

       a)  W niedzielę.    b) W środę.       c) Mogą czarować przez cały tydzień.    d) W piątek. 

  

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.                             (…./25) 

 

1. Jaką miotłę kupiła Malutka Czarownica w sklepie Pana Pieprzyka? 

a)   Ręczną.             b)   Z kijem.           c )   Bez kija.        d)    Brzozową. 

2. Jak często odbywał się targ w mieście? 

a)   Co tydzień.       b)    Codziennie.    c)   Co 2 dni.        d)    Co 7 dni. 

3.   Jak brzmiały imiona rodzeństwa, które odwiedziło Malutką Czarownicę? 

a) Julianka.     b)   Tomasz.      c)   Weronka.   d)    Krzyś. 

4. Budka, w której sprzedawano kasztany na targu była: 

a)    zielona.     b)  drewniana.      c)   blaszana.      d)   czerwona.  

5. Czego szukały 3 stare kobiety w lesie? 

      a)   Suchej kory.    b) Prawdziwków.   c) Obłamanych gałęzi.   d) Dojrzałych jagód. 

   

III. Zaczarowane przedmioty. Napisz, co robiły zaczarowane przedmioty.                                         (…./12) 

 

a) Maselnica ………………………………..………………………………………………………….. 

b) Śmietniczka …………………………………………………………………………………….……. 

c) Piec……………………………………………………………………………………………………. 

d) Wałek do ciasta …………………………………………………………………….…………………  

      IV.  Ubiór. Co zakładała na siebie Malutka Czarownica w mroźne dni?                                                  (…./9) 

 

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

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ .                                    (…./14) 

1. Malutka Czarownica napluła  

    mu na kapelusz 

2. Z niego były zrobione kwiaty  

    sprzedawane na targu 

3. Tak krzyczał woźnica, by konie ruszyły 

4. Leśniczy był ubrany w zieloną… 

5. Herbata, którą piła Malutka Czarownica 

6. W tę noc czarownice tańczą 

 

 

 

VI.  Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej, 

       przetłumacz na język angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):                  (…/6) 

1. kruk – …………………………………………………………………………………..                     

2. las – ……….……………………………………………………………………………             
 

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………………… 

VII.  Korzystając ze słownika synonimów w wersji papierowej, dopisz po 1 synonimie  

        do wymienionych poniżej wyrazów oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło).      (…./10) 

1. Strzelba - …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sprzedawca - ………………………………………..……………………………………………………………. 
 

Źródło: …………………………………………………………………………………………………………….. 

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne.                                                                                                          (…./6) 
Pan w budce na targu sprzedawał kasztany. Mała torebka kosztowała 10 groszy, a duża 20 groszy. 
Malutka Czarownica kupiła 3 duże torebki kasztanów i 2 małe. Ile zapłaciła za kasztany? 
 
Działanie: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………. 

 
IX.  Zadanie przyrodnicze.                                                                                                                            (…./6) 

Czego było pełno w lesie, przez który prowadziła droga do wioski? Uzupełnij odpowiedzi. 
a) k__  __  __  __  n  __  __ ;     b) k  __  __  j  __  __  __       j  __  __  __  n  __   
c) g __  __  __  z  __  __  d) p __  __  __  w  __  __  __  __  __  __        d __  __  __  w  __ 
   

X.  Co lub kto w książce pt. „Malutka Czarownica” podobało Ci się najbardziej i dlaczego? 
      Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                                                               (…./2) 

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Istnieje jeden rodzaj czarowania, którego mozolnie trzeba się uczyć:  
to ten, o którym mówi Koraktor, znaki za znakami i formułki za formułkami. 

Ale poza tym istnieje jeszcze drugi rodzaj czarowania, który rodzi  
się z głębi serca: z troski o kogoś, kogo się kocha”. 

 

O. Preussler – „Krabat” 
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