
 
 
 …………………………………………………………………..   ………………………. ……………………. 
nr zawodnika   (imię, nazwisko/pseudonim, klasa, szkoła/biblioteka)     (data oddania)                        (punkty) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

1. Co pewna kobieta otrzymała od czarownicy? 

a)  ziarenko maku                    c) małą fasolkę 

b)  ziarenko jęczmienia           d) maleńki groszek 

2. Do jakiego kraju wróciła  jaskółka do  swojego gniazda nad oknem człowieka ? 

a)  do Danii         b)do Polski   c)  do  Francji  d) do Niemiec 

3. Czym przywiązała się Odrobinka  do skrzydeł jaskółki : 

a) sznurkiem   b)kokardką           c) paskiem  d) chusteczką 

4. Kto porwał Odrobinkę z domu kobiety?. 

a)  Kret   b) chrabąszcz                 c)ropucha  d) jaskółka 

5. Co zrobił chrabąszcz, gdy okazało się, że Odrobinka nie spodobała się jego gościom? 

a) odniósł ją na łąkę                 

b) wyrzucił ją nie troszcząc się, co się z nią stanie 

c) mimo kąśliwych uwag postanowił ją poślubić 

d) postanowił trochę poczekać i przemyśleć pomysł ze ślubem 

   

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

1. Co stało się po zasadzeniu ziarenka w doniczce? 

a)  pokazała się mała roślinka         c) w środku wyrósł kwiat 

b)  nic nie wyrosło                       d) wyrosła olbrzymia roślina 

2. Jak wyglądała kolebka Odrobinki? 

       a) sienniczek z fiołkowych płatków        c) kołderka z jednego płatka róży 

       b) poduszeczka z kwiatów rumianku      d) narzuta z kwiatów bzu 

3.  Czym żywiła się Odrobinka po odejściu od chrabąszcza? 

a)  nektarem z rumianków     c)rosą z trawy, liści i kwiatów 

b) listkami koniczyny                 d) sokiem z kwiatów  

4 Jakie było mieszkanie bogatej polnej myszy? 

a) ciepłe             b) małe          c)zimne             d)wygodne  

5 Jakie czynności musiała wykonywać dziewczynka w zamian za mieszkanie u myszy? 

        a) nic nie robiła        b)dbała o porządek     c) opowiadała historie    d)gotowała 

   

III. Kolory:  (..../12) 

1. Płatki kwiatu, który wyrósł kobiecie z ziarenka miały kolor :   …………………………………… 

2.  Jaki kolor miał motyl, który pomógł Odrobince płynąć na listku ?  ……………………………….. 

3.  Jaki  kolor miało błoto, w którym mieszkała ropucha  ?  ………………………………………….. 

4. Jaki kolor miał kwiat, w którym mieszkał król elfów ?  …………………………………………………. 
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IV. Ile?: ( …./9) 
 

1.Ile pająków najęła mysz do pracy?  ……………………………….. 

2. Ile razy większe mieszkanie miał kret od norki myszy? ………………………….. 

3. Ile zapłaciła kobieta czarownicy za ziarenko jęczmienia? ……………………………….. 
 

V.  Rozwiąż krzyżówkę:  (…../14) 

1. Gorąca pora roku 

2. Pragnęła mieć dziecko 

3. Po ślubie odbywa się huczne ………………..     

4. Odrobinka przywiązała go paskiem do listka 

5. Liczba pająków, które zatrudniła mysz. 

6. Przegryzły łodyżkę listka, na którym siedziała Odrobinka 

 

Hasło: ………………………………………………….. 

 

 

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów w wersji papierowej przetłumacz na język angielski oraz napisz 

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

1. kwiat - …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. żona - …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

VII. Korzystając z słownika synonimów, słownika j. polskiego w wersji papierowej podaj wyraz 
bliskoznaczny oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło)  (…./10) 

1. kołyska - …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. siennik - …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

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

Łodygę listka, na którym siedziała Odrobinka pomagały przeciąć 3 grupy rybek. W każdej grupie było po 
12 rybek. Ile rybek pomogło dziewczynce? 
Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IX. Zadanie przyrodnicze. Podkreśl nazwy 6 ptaków, które odlatują z Polski na zimę: (…./6) 
 

żuraw, jaskółka, wróbel, bocian, sikorka, sójka, kukułka, sroka, gawron, dudek, czapla, wilga 
 

X. Dlaczego Odrobinka nie byłaby szczęśliwa będąc żoną kreta?. Odpowiedz pełnym zdaniem.    (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO MĄDROŚCI: 
    "Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka".                                                                                                             

                                                                                        A. Dante 
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