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Hans Christian Andersen 
Baśnie: „Dziewczynka z zapałkami”, „Calineczka”, „Brzydkie Kaczątko” 
Tłumaczenie: Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz 
 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: całość 
 
 

 

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

1. Do jakiego kwiatu podobna była roślina, którą zasadziła dobra kobieta w baśni „Calineczka”? 

 a) Do róży. b) Do gerbera. c) Do tulipana. d) Do żonkila. 

2. Co przewróciło Brzydkie Kaczątko uciekając przed dziećmi?  

 a) Wiadro z wodą. b) Garnek z zupą. c) Miskę z mlekiem. d) Naczynie z kompotem. 

3. Co zgubiła dziewczyna przebiegając przez ulicę w baśni „Dziewczynka z zapałkami”? 

 a) Zapałki. c) Czapkę. 

 b) Trzewiki. d) Rękawiczki. 

4. Jaka była pora roku w baśni „Dziewczynka z zapałkami”? 

 a) Zima. b) Jesień. c) Wiosna. d) Lato. 

5. Przed kim mama kaczka ostrzegała swoje dzieci w baśni „Brzydkie Kaczątko”? 

 a) Przed jastrzębiem. b) Przed człowiekiem. c) Przed złą wiedźmą. d) Przed kotem. 
 

II.  Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi. (…./25) 
   
1. Które zwierzęta spotkała Calineczka? 

 a) Polną mysz. b) Ropuchę. c) Niedźwiedzia. d) Renifera. 

2. Jakie ptaki występują w baśni „Brzydkie Kaczątko”? 

 a) Jaskółki. b) Słowiki. c) Kaczki. d) Kury. 

3. Komu spodobała się Calineczka? 

 a) Wiewiórce b) Krasnoludkom. c) Synowi ropuchy. d) Chrabąszczowi. 

4. Co wyobrażała sobie dziewczynka, paląc kolejne zapałki? 

 a) Bal. b) Zmarłą babcię. c) Choinkę. d) Ładne ubranie. 

5.  Kto nie lubił jaskółki w baśni „Dziecię elfów”? 

 a) Chrabąszcz. b) Kret. c) Ropucha. d) Mysz polna. 

 

III. Zadanie tematyczne – Zwierzęta. Połącz tytuł baśni z jej zwierzęcymi bohaterami. (…./12) 

 

„Calineczka” łabędź 

 jaskółka 

 kura 

 kret 

 motyl 

„Brzydkie kaczątko” bocian 
 

 

IV. Postać. Odpowiedz na pytania. (…./9) 
   

1. Calineczka jest lekka jak: ………………………………………….................................................................... 

2. Co posłużyło za sienniczek dla Calineczki? ……………………………………………………………………… 

3. Co i z czego uplotła Calineczka dla jaskółki? …………………………………………………………………….. 

 



V. Rozwiąż krzyżówkę. Litery z szarych pól utworzą hasło: __  __  __  __  __  __. (…./14) 
   

 

1. Jakie na początku baśni było kaczątko? 

2. W jakim kraju urodził się H.Ch. Andersen?  

3. Kto uratował Brzydkie kaczątko przed 

zamarznięciem? 

4. Czy chrabąszcz ożenił się z Calineczką? 

5. Jak na drugie imię ma autor baśni? 

6. W jakim języku klekotały bociany  

do matek w baśni „Brzydkie kaczątko”? 
 

 

 

 

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

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

1. słońce – …………………………………….................................................................................... 

2. śnieg – …………………………………….................................................................................. 
 

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

(…./6) 

 

VII. Korzystając ze słownika ortograficznego w wersji papierowej uzupełnij brakujące „u” lub „ó”  

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

 (…./10) 

 

1.   sk__wka  r__żdżka  

2.   jask__łka  g__ra 

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

 
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne. 

Dziewczynka z zapałkami sprzedała dwie paczki zapałek po 3 zł za każdą oraz 1 paczkę za 2 zł. 

Ile pieniędzy powinna mieć dziewczynka? 

 

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

 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………….. 

(…./6) 

 

IX. Które ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów? Podkreśl 3 właściwe odpowiedzi.  
 

wróbel wrona bocian gil 
jaskółka słowik dzięcioł sroka 

 

(…./6) 

    
 

X. Która baśń podobała Ci się najbardziej? Odpowiedz pełnym zdaniem.     (…./2) 
 

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

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka”. 

 

H. CH. Andresen 
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