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IMIĘ, NAZWISKO ...................................
KLASA ..............

Część I

1. Słynni dwaj bracia – baśniopisarze to:
a) Hans i Klemens Andersenowie b) bracia Grimm c) Pierre i Lucas la Fontaine
d) bracia Lumiere
2. Jaka odwieczna walka panuje w baśniach ?
a)diabła z aniołami b)czarownic z księżniczkami c)dobra ze złem d)światła z ciemnością
3. Kto wykrzyknął te słowa: „Patrzcie, przecież on jest nagi...” ?
a) niewinne dziecko b) staruszka c) krawiec d) królowa
4. Jaki przymiotnik powinien znajdować się w tym tytule „........ kaczątko” ?
a) szkaradne b) czarne c) brudne d) brzydkie
5. Jak na początku miała na imię główna bohaterka baśni pt.: „Dziecię Elfów” ?
a) Elfinka b) Drobinka c) Odrobinka d) Kruszynka
6. Jakiej narodowości byli dwaj bracia, autorzy wielu baśni ( m.in. „KrólewnaŚnieżka”) ?
a) angielskiej b) niemieckiej c) francuskiej d) duńskiej
7. W jakim kraju mieszkał i tworzył Andersen ?
a) Francji b) Szwajcarii c) Niemczech d) Danii
8. W jakich latachżył Andersen ?
a) 1805 – 1875 b) 1809 – 1850 c) 17770 – 1806 d) 1901 – 1928
9. Strumienie, potoki,źródła, studzienki to ulubione miejsca dla jakich istot według

Charles’a Perrault’a ?
a) duchów b) elfów c) krasnoludków d) wróżek
10. Kobieta umiejąca przepowiadać przyszłość, inaczej wróżbiarka to:
a) widma b) wiedźma c) wieszczka d) widziadło
11. Popularny atrybut wróżki to:
a) zaczarowana strzałka b)magiczny róg c) pilnik d) czarodziejska laska
12. Kim była Franusia dla wdowy z baśni „ Wróżki” ?
a) pasierbicą b) córką c) przyjaciółką d) siostrą
13. Na podstawie baśni „Wróżki” odpowiedz na pytanie: Jakie stworzenia sypały się z ust

gburowatej i niegrzecznej bohaterki ?
a) węże i żaby b) węże i ropuchy c)ślimaki i żaby d) węże i ptaki
14. Jak wyglądał kapturek z włóczki bohaterki „Czerwonego Kapturka” według Ewy

Szelburg - Zarembiny ?
a) jak w lesie maliny b) jak czereśnie, jak płatki róży c) jak dojrzałe owoce wiśni
d) jak w lesie poziomki, jak w polu maki
15. Kim był dziadek Czerwonego Kapturka ?
a) lekarzem b) nauczycielem c) leśniczym d) emerytem
16. W którym podpunkcie występują same postacie lub przedmioty nieprawdopodobne ?
a) różdżka, kot, krasnal b) latający dywan, kot w butach, szafa c) butelka, Calineczka,
Czerwony Kapturek d) czarodziejska laska, latający dywan, KrólowaŚniegu



Część II

1. O kogo serce rywalizowały pewna królowa z Gerdą ?

2. Podaj obydwa imiona Andersena.

3. Podaj tytuł i autora baśni, w której odłamek lustra wpadając do serca, zamienił je
w sopel lodu.

4. Kto kazał zabić Śnieżkę i przynieść jej serce ?

5. W kim kochał się kominiarczyk Andersena.

6. Ile mil pokonywał Michał za każdym krokiem w swoich nowych butach (w wierszu
Jana Brzechwy) ?

7. W baśni „Słowik” ptak pięknie śpiewał pewnemu cesarzowi. Jakim państwem rządził
ten władca ?

8. Ilu było krasnoludków, którzy opiekowali się Śnieżką ?

9. Jaka roślina współczuła biednemu skowronkowi i chciała go gorąco pocieszyć ?

10. Jak leśniczy uwolnił babcię i Czerwonego Kapturka ?

Część III

1. Mając dane skojarzenia o bohaterach baśni, wpisz obok o kogo chodzi. Podaj tytuł
baśni.

a) czerwona czapka, koszyk - ......................................................................
b) buty, kapelusz, wąsy - ......................................................................
c) zima, władczyni, zło - ......................................................................
d) mały, pióra,śpiew - ......................................................................
e) las, sierść, kły - ......................................................................
f) czerwony, mały, czapeczka - ......................................................................
g) ziarnko, groch, poduszki - ......................................................................
h) bal, pantofelek, służąca - ......................................................................
i) szata, władca, nagi - .......................................................................
j) dziób, nieładne, opierzone - .......................................................................

2. Dobierz podane niżej utwory do odpowiednich autorów.
„Królowa Śniegu”, „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Wróżki”, „ Świniopas”,„Królewna
Śnieżka”, „Cynowy żołnierzyk”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Czerwony Kapturek”
„Dziecię Elfów”, „Nowe szaty cesarza”, „Siedmiomilowe buty”, „Brzydkie Kaczątko”,
„Stokrotka”, „Bajki Babci Gąski”, „Słowik”
a) Andersen - ......................................................................................................................

......................................................................................................................
b) Charles Perrault - ............................................................................................................
c) Jakub i Wilhelm Grimmowie - .......................................................................................

.......................................................................................
d) Jan Brzechwa - ...............................................................................................................


