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Rok:   
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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.   
 

 (…./10) 

 

1. Kto przyfrunął pierwszy do Koziołka? 

 a) Żuraw. b) Czapla. c) Kaczka. d) Sikorka. 

2. Leśni zbóje z książki to: 
 a) lis i lisica. b) wilk i wilczyca. c) lew i lwica. d) niedźwiedź i niedźwiedzica. 

3. U kogo gościły się pelikany przed odlotem? 

 a) U czapli. b) U żurawia. c) U bociana. d) U kormorana. 

4. Jaki ptaszek przyniósł wiadomość, że Koziołek jest głodny i zziębnięty? 

 a) Sikorka. b) Wróbelek. c) Kaczka. d) Jaskółka. 

5. Co przygotowali koza i kozioł dla ekipy ratowniczej? 

 a) Uroczyste śniadanie. b) Uroczysty podwieczorek. c) Uroczystą kolację. d) Uroczysty obiad. 
 

 

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

 

1. Które ptaki jako pierwsze zaatakowały wilki płynące na kłodach? 

 a) Pelikany. b) Bocian. c) Żuraw. d) Kaczka. 

2. Jaki był Koziołek? 

 a) Uparty. b) Grzeczny. c) Odważny. d) Robił po swojemu. 

3. Jak przygotowywali się leśni zbójcy w jaskini? 

 a) Ostrzyli siekiery. b) Ostrzyli noże. c) Grzali wodę w kotłach. d) Budowali tratwę. 

4. Co pelikany zaniosły Koziołkowi? 

 a) Sałatę. b) Kapustę. c) Marchewkę. d) Świeże ryby. 

5.  Jak żurawie pomagały przy przygotowaniach pomocy? 

 a) Związywały pnie.           b) Oczyszczały pnie z gałęzi. c) W ogóle nie pomagały.      d) Ciągnęły gotowe pnie. 
 

III. Zwierzęta. Podkreśl odpowiednie nazwy.  (…./12) 
 

 

1.  Podkreśl 6 nazw ptaków, które pomagały Koziołkowi. 

                  kaczka, jaskółka, kruk, bocian , sowa, sikorka, gołąb, czapla, wróbel, żuraw, paw 

2. Podkreśl 6 nazw ssaków występujących w książce. 

                 zające,  lisy, kozioł,  baran,  sarna,  bobry,  świnia,  krowa,  wilki,  koza,  dzik 

IV. Ile? Odpowiedz na pytania. (…./9) 
 

 
1. Ile zajączków zbierało pokarm dla koziołka?    ……………………….…………………………………… 

2. Ile drzew ścięły bobry na tratwę?   ………………………………………………………………………….. 

3. Ile pelikanów pomagało koziołkowi?  ………………………………………………………………………. 

 

 



V. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i wyjaśnij jego znaczenie.  
przyjaciół, w, Prawdziwych, poznajemy, biedzie. 

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

Wyjaśnienie przysłowia: 

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

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

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

(…./14) 

   

 
 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów w wersji papierowej przetłumacz na język angielski 

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): 

1. kaczka – …………………………………….................................................................................... 

2. wilk – …………………………………….................................................................................. 
 

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

(…./6) 

 

VII. Korzystając ze słownika ortograficznego w wersji papierowej wyjaśnij pisownie wyrazów  

oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło): 

(…./10) 

 

1. łódź – ……………………………………........................................................................ 

2. krążąc – ……………………………………......................................................................... 

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

 
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne. (…./6) 

 Na 4 talerzach leżało po 6 babeczek z kremem, a na 3 talerzach po 7 babeczek z serem.  
 Ile babeczek było na stole?          
  
 Działanie: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

IX. Zadanie przyrodnicze. Z podanych nazw zwierząt, podkreśl 6, które żyją w wodzie.  
 

szczupak          osa         wilk       żółw błotny        karp  

    karaś         czapla               koza        węgorz                 pstrąg          
 

(…./6) 

 
 

X. Dlaczego należy słuchać mamy i taty? Odpowiedz pełnym zdaniem.  (…./2) 
 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,  
kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać”. 

 

Antoine de Saint Exupery 
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