Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

1. Z jakiej baśni pochodzi ten fragment:
„Usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Osiadła w kąciku między
dwoma domami, z których jeden więcej występował na środek ulicy. Ciemno tu było, więc
nikt jej nie widział. Zresztą tak się skuliła, skryła pod spódniczkę zziębnięte nogi, ażeby je
rozgrzać…”
 A. Królewna Śnieżka
 B. Dziewczynka z zapałkami
 C. Śpiąca Królewna
2. Z jakiego warzywa wróżka wyczarowała karetę, którą Kopciuszek pojechał na bal:
 A. dynia
 B. cukinia
 C. pomidor
3. Królewna, która wygnana przez macochę zamieszkała z krasnoludkami, to:
 A. Śpiąca Królewna
 B. Śnieżka
 C. Księżniczka na ziarnku grochu
4. Jakim ptakiem opiekowała się Calineczka:
 A. wróblem
 B. sikorką

 C. jaskółką

5. Nagi mężczyzna w koronie na głowie to:
 A. Król
 B. Książę

 C. Cesarz

6. Z jaką baśnią kojarzą ci się te rekwizyty: piernik, klatka:
 A. „Jaś i Małgosia”
 B. „Księżniczka na ziarnku grochu”
 C. „Dziewczynka z zapałkami”
7. Hans Christian Andersen nie jest autorem baśni:
 A. Czerwony Kapturek
 B. Słowik
8. W której baśni występuje wróżka :
A. Śpiąca Królewna
B. Królowa Śniegu
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 C. Calineczka
C. Słowik

9. Jaki przedmiot nie pasuje do bohatera:
 A. piec – Baba Jaga
 B. wrzeciono – Śpiąca Królewna
 C. zapalniczka– Dziewczynka z zapałkami
10. W jakim celu czarownica tuczyła Jasia:
A. lubiła grubasków
B. żeby go zjeść

C. by był ładniejszy

11. Czym ukuła się Śpiąca Królewna:
A. wrzecionem
B. igłą

C. szpilką

12. Jakie kwiaty kwitły w oknach pokoików Gerdy i Kaja:
A. róże
B. tulipany

C. stokrotki

13. Jakie słowo układał Kaj z kawałków lodu:
A. miłość
B. radość

C. wieczność

14. Pisarz francuski, światowej sławy autor baśni. Żył w latach 1628 – 1703 i był
członkiem Akademii Francuskiej. Baśnie pisał dla dworu francuskiego. Kto to?
A. J. Grimm
B. H.CH. Andersen
C.Ch. Perrault
15. Za iloma górami i iloma rzekami dzieje się najczęściej akcja w baśni:
A. sześcioma
B. siedmioma
C. ośmioma
16. Które z podanych zdań nie jest zakończeniem baśni:
 A. Odtąd żyli długo i szczęśliwie.
 B. Został koronowany w Gnieźnie w 1025 r.
 C. Ja tam byłem, miód i wino piłem, a co widziałem, opowiedziałem.
17. Czas akcji w baśniach:
 A. dotyczy przyszłości

 B. dotyczy teraźniejszości

 C. jest nieokreślony

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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