
1

ZGADUJ- ZGADULA ZE ZNAJOMO ŚCI LEKTURY M. KONOPNICKIEJ pt. „O
KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI”.

LP. PYTANIE PRZYKŁAD
PRAWIDŁOWEJ
ODPOWIEDZI

Pytania za 3 punkty

1. Dlaczego Marysia nie bawiła się z dziećmi? Nie było w niej radości,
wciąż czuła smutek po
śmierci matki.

2. Skąd brały się bogactwa krasnoludków? Z okruchów,śmieci i łez
króla.

3. Po czym Podziomek poznał,że nadeszła wiosna? Słychać było śpiew ptaków,
zakwitały kwiaty, zieleniła
się trawa.

4. Jak Koszałek i Podziomek uciekli Cyganowi? Zamienili się w olbrzymy.
5. Dlaczego królową Tatrę zdziwiły prośby Marysi? Tylko ona prosiła o tak

niewiele – o to, co już
wcześniej miała.

6. Jak wyglądały gęsi po czarach królowej? Pasły się na łące i były
okazalsze niż przedtem.

7. Co stało się z Marysią, gdy ujrzała poduszone gąski? Dziewczynka z krzykiem
zemdlona upadła na ziemię.

8. Komu Marysia chciała wyprawić pogrzeb? Chomikowi.
9. Jak dziewczynka znalazła zboże? Marysia szukała miejsca pod

dębem, aby pochować
chomika i tam znalazła
zboże.

10. W jaki sposób sierota odwdzięczyła się Skrobkowi za
„dach nad głową”?

Dbała o dom i całe
gospodarstwo.

11. Jak nazywał się instrument Cygana? Drumla.
12. Dlaczego krasnoudki wróciły pod ziemię? Zbliżała się zima.

Pytania za 2 punkty

1. Co ogrzewało komnatę króla Błystka? Blask drogocennych
kamieni.

2. Jakie nieszczęście spotkało Koszałka? Krasnoludek zgubił pióro,
oblał księgę atramentem.

3. Jak nazywano kiedyś krasnoludki? Skrzaty, Bożęta, Ubożęta.
4 Z jakimi zwierzakami przyjaźniła się Marysia? Z psem Gasiem,

Chomikiem, gąskami.
5. Jak krasnoludki wystraszyły Cygana? Skrzatyśpiewem ostrzegły
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ludzi przed kradzieżą i
uciekły, potem wypowie –
Działy słowo „Miłosierdzie”
i zamieniły się w olbrzymy.

6. Kim był Koszałek i co go wyróżniało? Był to kronikarz
krasnoludków noszący
pióro, księgę i kałamarz.

7. Kto dyndał u Cygana na łańcuszku? To był Koszałek – Opałek.
8. Co dokuczało krasnoludkom pod ziemią? Skrzaty narzekały na chłód,

wilgoć, brak jedzenia i
samotność.

9. Gdzie wybierali się Cygani? Na jarmark.
10. Jak lis wykorzystał Koszałka do uduszenia gęsi? Sadełko udawał przed

krasnoludkiem słynnego
uczonego.

11. Jak długo Marysia wędrowała do królowej? Trzy dni i trzy noce.
12. Jak brzmi najważniejsze słowo dla krasnoludków? Jest to „Miłosierdzie”.

Pytania za 1 punkt

1. Kto został fałszywym przyjacielem Koszałka? Lis Sadełko.
2. Ile gąsek pasła dziewczynka? Cztery białe trzy siodłate (7).
3. Co krasnale ładowały do wozu Skrobka? Przewoziły cały swój

dobytek (zapasy,drogie
kamienie,itp...)

4. Kto zaprowadził Marysię do królowej Tatry? Prowadził dziewczynkę
Podziomek.

5. Jak nazywali się synowie Skrobka? Kuba, Wojtek.
6. W jakiej wiosce wysadził Skrobek Podziomka? Była to Głodowa Wólka.
7. Kim był Gasio i jakie miał obowiązki? Piesek Marysi pilnował

gąsek.
8. Co było celem wyprawy Koszałka – Opałka? Poszukiwanie wiosny.
9. Kto podwiózł krasnali? Podwiózł ich Skrobek.
11. Czyją córką była Marysia? Jej mama to Kukulina.
12. Jaka część ciała wyróżniała krasnali? Były to wielkie nosy.

Proponowana Zgaduj- Zgadula ma na celu sprawdzenie znajomości lektury M.
Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Można ją przeprowadzić na
początku omawiania lektury lub jako podsumowanie lekcji na ten temat. Ja skorzystałam z
tej drugiej możliwości zapraszając do zabawy chętnych uczniów, którzy mając na uwadze
otrzymanie wysokiej oceny bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji, traktując ją jako dobrą
zabawę. Innym rozwiązaniem jest rywalizacja drużynowa, ale to pozostawiam już
indywidualnym pomysłom nauczycieli.

Opracowała
Grażyna Szynaka (Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie)


