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

1. Którą godzinę wskazywał zegar Puchatka? 

 a) Pięć minut po jedenastej.   b) Pięć minut przed jedenastą.     

 c) Pięć minut po dwunastej.  d) Piętnaście minut przed jedenastą. 

2. Jaką porę roku mamy w chwili rozpoczęcia opowieści? 

 a) Wiosnę.  b) Lato.   c) Jesień.           d) Zimę. 

3. Tytułowa Chatka Puchatka miała być domkiem dla: 

 a) Prosiaczka.  b) Królika.  c) Kłapouchego. d) Kangurzycy. 

4. Z czego miała być zbudowana Chatka Puchatka? 

 a) Z patyków.       b) Z gliny.         c) Z kamyków.           d) Z trzciny. 

5. Dokąd podróżował Krzyś siedząc w domu całe rano? 

 a) Do Australii.        b) Do Ameryki.          c) Do Austrii.          d) Do Afryki. 

 

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

1. Co Krzyś ubrał idąc z Kłapouchym na poszukiwanie jego chatki? 

 a) Nieprzemakalny płaszczyk i kapelusik.  b) Grube dresy.    

 c) Wysokie buty.     d) Ciepłą puchową kurtkę. 

2.  Co Tygrys robił u Puchatka? 

 a) Przewrócił stół.       b) Przeglądał się w lustrze.   c) Spał w łóżku Puchatka.   d) Zrzucił obrus. 

3. Co robił Tygrys w drodze do Prosiaczka? 

 a) Chował się za drzewa.    b) Biegł w przeciwną stronę.     

 c) Wskakiwał na cień Puchatka.   d) Śpiewał. Mruczankę. 

4.  Kto wpadł w pułapkę na słonie? 

 a) Puchatek.         b) Prosiaczek.       c) Królik.       d) Kłapouchy. 

5. Według Puchatka, Królik używał łatwiejszych i krótszych słów niż Sowa Przemądrzała. Jakich? 

 a) „Dobrze cię widzieć, Misiu”.             b) „Już pora na śniadanie”.    

 c) „Misiu, zjedz coś …”.    d) „Cieszę się, że przyszedłeś Misiu”. 

 

III. Dopisz do bohaterów ich ulubione smakołyki.           (…./12) 

 1. Puchatek  …………………………………………. 

 2. Prosiaczek  ……………………………………….. 

 3. Kłapouchy  ………………………………………... 

 4. Tygrys ……………………………………………... 

 

IV. Liczby. Odpowiedz na pytanie jednym wyrazem.            (…./9) 

 1. Ile garneczków miodu naliczył Puchatek? ………………………………………… 

 2. O której godzinie szedł na poranny spacer Puchatek wyobrażony na rysunku Krzysia? .………… 

 3. O której godzinie była pora na małe co nieco Puchatka? ………………………………………….... 

 

 

 

 

Alan Alexander Milne  

„Chatka Puchatka” 
Tłumaczenie: Irena Tuwim 

Klasy: 1 - 3 

Rok:   

Zakres: 
rozdziały 
I - IV 



V. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

                                                                                                    (…./14) 

 1. Miś o bardzo małym rozumku. 

2. Mieszkał w bukowym drzewie. 

3. Miał licznych krewnych i znajomych. 

4. Wielki przyjaciel Kubusia. 

5. Opiekowała się Maleństwem. 

6. Bywał smutny i zamyślony. 

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

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

 1. kangur – ……………………………………………………………........................................................ 

 2. osioł – ………………………………………………………………. ….................................................. 

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

VII. Korzystając z słownika synonimów w wersji papierowej podaj wyraz bliskoznaczny oraz napisz  

             tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):             (…./10) 

 1. bojaźliwy – ………………………………………………………………………………………………….. 

 2. brawurowy – ……………………………………………………………………………………………….. 

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

VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne                                      (…./6) 

             Kubuś Puchatek wyszedł na spacer o godzinie siódmej rano, wrócił do domu cztery   

             godziny później. Która to była godzina? Zaznacz ją na zegarze!  

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

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

IX. Zadanie przyrodnicze. Napisz, z jakiego drzewa pochodzą te liście.     (…./6) 

1           2           3      
            

X. Z którym z bohaterów książki chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego.  

             Odpowiedz pełnym zdaniem.                                                                                                  (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy”. 
 

 

Jan Paweł II 

 

www.Wielka-Liga.pl  
FORMULARZ NR A48 – wersja: 1.0, autor: Mariola Stenka. Rok opracowania: 2016. 
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    10 3 4 

12 

    

2 7     14    5 

3           

4           

5  6   8    9  

6 13  11    1 2   

1 ………………………………….. 

2 ………………………………….. 

3 ………………………………….. 

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


 


