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MINI QUIZ   
dla klas III 

 
 

„NAJPI ĘKNIEJSZE BA ŚNIE ANDERSENA” 
 
 
 
Czy znasz teksty baśni J.Ch. Andersena? Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy 
mini quiz. 
 
 
 
Zadanie 1.  WYBIERZ I ZAZNACZ WŁA ŚCIWĄ ODPOWIEDŹ 
 

1. Kogo uratowała i kim się opiekowała Calineczka? 
a) wróblem 
b) jaskółką 
c) kukułką 

2. Kto został mężem Calineczki? 
a) elf 
b) ropuch 
c) kret 
 
3. Ilu braci miała Eliza? 
a) 12 braci 
b) 11 braci 
c) 10 braci 

4. Zła macocha zamieniła braci Elizy w … 
a) gęsi 
b) kaczki 
c) łabędzie 

5. Z czego Eliza utkała koszule dla swoich braci? 
a) z lnu 
b) z pokrzyw 
c) z wełny 

6. Co zobaczyła dziewczynka z zapałkami po zapaleniu zapałki? 
a) choinkę 
b) królewnę 
c) zamek 

7. Co w baśni pt. „Królowa Śniegu” rozbiło się na tysiąc kawałków? 
a) serce 
b) lusterko 
c) dzbanek 
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8. Kogo porwała Królowa Śniegu? 
a) rozbójników 
b) Gerdę 
c) Kaja 

9. Co pomogło odlodzić serce Kaja? 
a) dobre słowo 
b) pocałunek 
c) gorąca łza 

10. W co przemieniło się Brzydkie Kaczątko? 
a) w łabędzia 
b) w gęś 
c) w kaczkę 

       

 

Zadanie 2. PODKREŚL UKRYTE  TYTUŁY BA ŚNI 

Dzieci po śniadaniu wyruszyły do pałacu królowej śniegu. Szły przez las, gdy nad nimi 

przeleciały dzikie łabędzie. Dzieci spojrzały na niebo a zaraz potem stwierdziły, że 

zabłądziły. Gdy już miały zamiar wracać do domu, usłyszały wesoły śmiech. Za starym 

dębem, na polanie, świniopas rzucał do tarczy igłą do cerowania. Był tak zajęty, że  nie 

zauważył dzieci. Dopiero siedząca pod stokrotką calineczka, wskazała im dobrą drogę. 

Dzieci minęły staw, po którym pływało brzydkie kaczątko i ujrzały w oddali wspaniały 

pałac. Przeszły wąską ścieżką przez kwitnący len i stanęły przed bramą pałacu.  

 

 

 

Zadanie 3. UZUPEŁNIJ I DOPISZ TYTUŁY BA ŚNI 

1. Brzydkie………………………………. 

2. ………………………………….Śniegu 

3. Dziewczynka z ……………………… 

4. Nowe szaty …………………………… 

5. Księżniczka na ……………………….. 

6. Dzikie ………………………………..... 

7. Dzielny ………………………żołnierz 

8. Pasterka  i …………………………….. 
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      Zadanie 4. ROZWIĄŻ KRZY ŻÓWKĘ 

 

1. Przemieniło się w łabędzia. 
2. Pasał świnie. 
3. …………… ołowiany żołnierz. 
4. Dał sobie założyć nowe szaty. 
5. ……………….. Śniegu. 
6. Narzeczona Kominiarczyka. 
7. Poleciała z jaskółką do ciepłych krajów. 
8. Zrobiono z niego płótna. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Opracowała: Ewa Jekiełek,  
                                                                                            
 


