Quiz przygotował:
Klub Małego KsiąŜkomaniaka „Moliki”
SP 33 z oddziałami integracyjnymi

QUIZ literacki
Quiz jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Dotyczy lektur szkolnych oraz znanych
ksiąŜek dla dzieci. Tylko jedna odpowiedź spośród trzech jest prawidłowa.
Miłej zabawy!
1.Jak miał na imię słoń, który wszystko zapomniał?
a. Tobiasz Tobialski
b. Tomasz Trąbalski
c. Tobiasz Bombajski

2. Jak się nazywały jego dzieci?
a. Grubachna, Trąbek
b. Brązowy Dąbek, Bachna
c. Kachna, Biały Ząbek

3.Jakie imię miała jego Ŝona?
a. Bania
b. Frania
c. Kania

4. W jakie miejsca poszedł słoń zapominalski?
a. do adwokata, szewca, rejenta i kowala
b. doktora i konduktora
c. kominiarza i pszczelarza

5. O czym zapomniał słoń zapominalski?
a. o pozbieraniu śmieci
b. imienia dzieci, Ŝony, swojego
c. o kaczce

6. Kto udzielił słoniowi porady?
a. kowal
b. kominiarz
c. lekarz

7. Co słoniowi przepisał na stare lata?
a. rozwiązać supełek
b. smarować się terpentyną
c. kubełek wody i zawiązać supełek

8. Jak nazywały się córki listonosza z ksiąŜki pt: Czarna owieczka?
a. Zosia i Wisia
b. Zuzia i Julka
c. Iza i Agnieszka

9. W jakim kolorze jest wstąŜka na szyi owieczki?
a. biała
b. złota
c. czerwona

10. Jak miała na imię ulubiona owieczka dziewczynek?
a. Rusałka
b. Wełenka
c. Perełka

11. Wiosną małe Popiołkówny wyjechały:
a. na obóz w góry
b. do wuja nad morze
c. do ciotki na wieś

12. Kto prowadzi rozmowę w wierszyku J.Brzechwy pt: „Na straganie”?
a. samochody
b. warzywa
c. owoce

13. Jak miał na imię Chłopic z baśni „Królowa Śniegu”?
a. Karol
b. Kacper
c. Kay

14. Kto napisał baśń pt: „Świniopas”?
a. Małgorzata Strzałkowska
b. Julian Tuwim
c. J. Ch. Andersen

15. Kto uszył cesarzowi nowe szaty w baśni pt: „Nowe szaty cesarza”?
a. rycerze
b. oszuści
c. krasnale

16. Przed kim uciekały 3 świnki?
a. wilkiem
b. niedźwiedziem
c. lisem

17. Kto uciekł z zaczarowanej zagrody?
a. kaczki
b. pingwiny
c. kury
18. W jakim kraju rozgrywa się akcja ksiąŜki pt. „Dzieci z Bullerbyn”?
a. Szwecji
b. Polsce
c. Francji

19. Autorem ksiąŜki „Dzieci z Bullerbyn” jest:
a. J.Ch. Andersen
b. J. Tuwim
c. A. Lindgren

20. Co chłopcy ukryli w „Skrzyni Mędrców”?
a. mleczne zęby
b. stare monety
c. ołowiane Ŝołnierzyki

21. Jak miała na imię siostra Ollego?
a. Agda
b. Lisa
c. Kerstin

22. Kto ślizgając się po zamarzniętym jeziorze wpadł do przerębli?
a. Britta
b. Lasse
c. Bosse

23. W jakiej zagrodzie mieszkały Britta i Anna?
a. Północnej
b. Środkowej
c. Południowej

24. Jak miała na imię siostra Lisy?
a. Britta
b. Monika
c. nie miała siostry

25. Jakim zwierzątkiem opiekowała się Lissa?
a. prosiaczkiem
b. jagniątkiem
c. cielaczkiem

26. Jaki Ŝart zrobiły dzieci pani nauczycielce w prima aprilis?
a. poprzebierali się
b. przesunęli zegar o dwie godziny do przodu
c. po przesiadali się

27. Kto wyrwał Ollemu zęba?
a. Bosse
b. dentysta
c. kowal

Klucz odpowiedzi:
1. B, 2. C, 3. A, 4. A, 5. B, 6. A, 7. C, 8. A, 9. C, 10. C, 11. C, 12. B, 13. C, 14. C, 15. B, 16. A,
17. B, 18. A, 19. C, 20. A, 21. C, 22. B, 23. A, 24. C, 25. B, 26. B, 27. A

