Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, pewna mała dziewczynka,
ubrana w czerwony kapelusik, wędrowała jak zwykle przez las do swej babci. Każdego dnia
bardzo uważała, by nie spotkać wilka, tak samo dziś rozglądała się uważnie dookoła. Strasznego
zwierza nigdzie nie było, za to w pewnej chwili w starym dębie zauważyła drewniane drzwi.
Podeszła, rozejrzała się wokół, nacisnęła zardzewiałą klamkę.
Drzwi otworzyły się ze zgrzytem…
Dziewczynka niepewnie weszła do środka. Znalazła się na polanie, która była bardzo dziwna:
mieniła się wszystkimi kolorami tęczy, słychać było śpiew słowika, na niebie radośnie
przygrzewało słońce, ale drzewa obsypane były puchowym śniegiem.
Na środku siedziało małe kaczątko, które karmiły jakieś dziewczynki. Jedna z nich była bardzo
piękna, miała śnieżnobiałą skórę i złociste włosy, druga ubrana bardzo ubogo, w ręku trzymała
pudełko zapałek, zaś trzecia miała na nogach dwa różne buty: jeden brzydki, stary, a drugi piękny
i złoty. Nasza bohaterka chciała się przywitać, ale w tym momencie niebo rozbłysło tysiącem
srebrnych kulek i postaci zniknęły.
W ich miejsce pojawiły się dwa dziwne stwory, które grały w karty. Wielki czarny kocur w
szatach królewskich właśnie licytował, patrząc spod oka na swego przeciwnika, który był
olbrzymi, miał skrzydła i ział ogniem. Dziewczynka patrzyła na nich z lękiem.
Nagle usłyszała radosny śpiew i na polanę wkroczyło siedmiu małych ludzików, każdy z nich
niósł jakieś narzędzie do pracy. Przemaszerowali wesoło przez polanę i zniknęli za drzewami.
Gdy dziewczynka spojrzała na jej środek, dwóch osobników już nie było, za to dostrzegła
dziwnego mężczyznę, który był nagi i miał na głowie koronę. Stał smutno ze wzrokiem wbitym w
ziemię, gdy wtem podeszła do niego piękna pani w królewskich szatach, spojrzała na niego
lodowato i okryła go gronostajowym płaszczem. Wtedy cała polana zamarzła. Zrobiło się biało i
zimno.
Nasza bohaterka przestraszyła się jeszcze bardziej, chwyciła klamkę starych drzwi i weszła
z powrotem do swojego świata.
Pierwsze, co ujrzała, to wilka wyjadającego z jej koszyka smakołyki przygotowane dla babci.
Dziewczynka szybko schowała się za drzewo i czekała, aż zwierzę się naje i sobie pójdzie. Tak
też się stało. Wilk pobiegł do lasu, a dziewczynka rozmyślała nad postaciami, które ujrzała na
polanie za tajemniczymi drzwiami.
Postanowiła, że opowie o wszystkim swoim przyjaciołom – Jasiowi i Małgosi – i razem
odwiedzą to miejsce.
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1. Główną baśniową bohaterką tekstu jest:
 A. Królewna Śnieżka
 B. Czerwony Kapturek

 C. Śpiąca Królewna

2. Jaki baśniowy bohater nie został wymieniony w tekście:
 A. Pinokio
 B. Kot w butach

 C. Kopciuszek

3. Dziewczynki karmiące kaczątko to:
 A. Śnieżka, Dziewczynka z zapałkami, Kopciuszek
 B. Śnieżka, Dziewczynka z zapałkami, Calineczka
 C. Śnieżka, Dziewczynka z zapałkami, Księżniczka na ziarnku grochu
4. Siedmiu małych ludzików to bohaterowie, którzy występują w baśni:
 A. Jaś i Małgosia
 B. Królowa Śniegu
 C. Królewna Śnieżka
5. Nagi mężczyzna w koronie na głowie to:
 A. Król
 B. Książę

 C. Cesarz

6. Która definicja charakteryzuje baśń jako gatunek literacki:
 A. Utwór pisany wierszem, w którym pojawia się morał lub przesłanie moralne.
 B. Utwór pisany prozą, w którym występują siły i zjawiska nadprzyrodzone,
pojawiają się elementy fantastyczne.
 C. Utwór pisany prozą, w którym pod postaciami zwierząt ukryte są wady ludzkie.
7. Czas akcji w baśniach:
 A. jest nieokreślony
 B. dotyczy teraźniejszości
 C. dotyczy przyszłości
8. Najbardziej znanym francuskim twórcą baśni jest:
 A. Jacob Grimm
 B. Charles Perrault
 C. H. Christian Andersen
9. Hans Christian Andersen nie jest autorem baśni:
 A. Calineczka
 B. Słowik

 C. Kopciuszek

10. W baśniach toczą ze sobą walkę dwie wartości. Są to:
 A. Miłość i Nienawiść
 B. Życie i Śmierć

 C. Dobro i Zło
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11. Która para bohaterów baśniowych została przedstawiona na zasadzie kontrastu:
 A. Królewna - macocha
 B. Królewna - Królewicz
 C. Królewna - krasnoludki
12. W której baśni nie występuje wróżka :
 A. Śpiąca Królewna
 B. Królowa Śniegu

 C. Kopciuszek

13. Jaki przedmiot nie pasuje do bohatera:
 A. diamentowy pierścień – Królowa Śniegu
 B. wrzeciono – Śpiąca Królewna
 C. lustro – Królewna Śnieżka
14. Dziewczynka z zapałkami to baśń o:
 A. samotności
 B. radości świąt
 C. wytrwałym dążeniu do celu
15. Która cecha nie pasuje do baśni jako gatunku literackiego:
 A. występowanie zjawisk nadprzyrodzonych
 B. skomplikowana fabuła
 C. pojawianie się postaci fantastycznych
16. Narzeczonym Calineczki nigdy nie był:
 A. Chrabąszcz
 B. Książę Elfów

 C. Królik

17. Akcja której baśni rozgrywa się w Chinach:
 A. Nowe szaty Cesarza
 B. Królowa Śniegu

 C. Słowik

18. W baśniach występują zdarzenia:
 A. dosłowne
 B. fikcyjne

 C. realne

19. Co w baśniach jest nagradzane:
 A. dobro i prawda
 B. dobro i pycha

 C. dobro i sukces

20. Skąd wywodzą się baśnie:
 A. z opowieści legendarnych
 B. z opowieści historycznych
 C. z opowieści ludowych
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