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

 (…./10) 

 

1. Co się stało literce R? 

 a) Prawą rękę złamała. b) Lewą rękę złamała. c) Prawą nogę złamała. d) Lewą nogę złamała. 

2. Jak miała na imię żona słonia? 
 a) Hania. b) Bania. c) Renia. d) Frania. 

3. O której godzinie słowik miał być na kolacji? 

 a) Przed dziewiątą. b) Przed dziesiątą. c) Po dziewiątej. d) Po dziesiątej. 

4. Kogo Pani Słowikowa podejrzewała o napaść na męża? 

 a) Szpaki. b) Wróble. c) Skowronki. d) Sójki. 

5. Literka T: 

 a) przewróciła się. b) zgubiła daszek. c) nie występuje w wierszu. d) złamała nóżkę. 
 

 

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

 

1. Na którą godzinę zaprosił słoń kolegów na karty?  

 a) Na 15:30. b) Na 16:30. c) Na wpół do czwartej. d) Na wpół do piątej. 

2. Jakie literki występują w wierszu „Abecadło”? 

 a) A B C. b) H K O. c) R T W. d) P L M. 

3. Jak miały na imię dzieci Trąbalskiego? 

 a) Kachna. b) Biały Trąbek. c) Wielgachna. d) Biały Ząbek. 

4. Co robił słowik, gdy wrócił spóźniony? 

 a) Poświstywał. b) Fruwał. c) Skakał. d) Płakał. 

5.  Jak nazywano kurkę babci? 

 a) Wesoła Kokoszka. b) Kokoszka Smakoszka. c) Kurka Złotopiórka. d) Kurka Rajfurka. 
 

III. Ile? Odpowiedz na pytania. (…./12) 
 

 

1. Ile komarów podała pani słowikowa na kolację?………………………………… 

2. Do ilu osób poszedł Słoń Trąbalski szukając pomocy? …………………………… 

3. Ile liter występuje w wierszu „Abecadło”? ……………………………………… 

4. Ile razy większy był księżyc, który zobaczyły babcia i kurka z aeroplanu?……………………….    

 

IV. Potrawy. Uzupełnij pełny skład potrawy. (…./9) 
 

1. Zupka z muszek ……………………………………………………………………………………….                                               

2. Tort z wietrzyka  ………………………………………………………………………………………. 

3. U Państwa Krokodylów filiżanka ……………………………………………………………………..             

 

 

 



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

 

1. Ten, który zbadał Słonia Trąbalskiego.   

2. Nazwa rzeki, z której wodę podawały krokodyle. 

3. Z czego spadło abecadło? 

4. Słoń wspaniale nią kręcił.  

5. Co zgubiła literka T? 

6. Co ugotowała Pani Słowikowa na wieczornej rosie?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

1. słoń – …………………………………….................................................................................... 

2. zupa – …………………………………….................................................................................. 
 

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

(…./6) 

 

VII. Korzystając ze słownika synonimów, słownika języka polskiego w wersji papierowej podaj 

1 synonim podanych wyrazów bliskoznaczny oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś 

(źródło): 

(…./10) 

 

1. abecadło – ……………………………………........................................................................ 

2. lekarz – ……………………………………......................................................................... 

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

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

 Pani Słowikowa przygotowała 20 ciasteczek dla swoich 5 dzieci. Dała każdemu po równo. 
 Po ile ciasteczek dostało każde dziecko? 
  
 
 

 Działanie: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 

 

 Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

IX. Zadanie przyrodnicze. 
 
Wymień wszystkie nazwy zwierząt z wiersza „Spóźniony Słowik” w kolejności alfabetycznej. 

(…./6) 

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

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

 

X. Która litera alfabetu podoba Ci się najbardziej i dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.  (…./2) 
 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie”. 

 

Julian Tuwim 
 

www.Wielka-Liga.pl  
FORMULARZ NR A16 – wersja: 1.0, autor: Małgorzata Wilk, wersja: 2.0, autor: Małgorzata Wilk.                        
Rok opracowania: 2016. Korekta 2021 r. 
Jeżeli podoba Ci się nasza działalność, wesprzyj nas:  OPP 1%: KRS 0000480646   lub 
DAROWIZNA Z DOPISKIEM „WLC – Cele Statutowe”:     NUMER KONTA: 07 1600 1462 1839 6186 8000 0001 

 

 

      

      

      

      

      

      

1. 

2. 

4. 

6. 

3. 

5. 

http://www.wielka-liga.pl/

