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...........................................................................................
imię i nazwisko

.................................
klasa

...........................
data

1. Podaj imię i nazwisko autora baśni „Nowe szaty cesarza”.

................................................................................................................................................................................................................................

2. Połącz fragmenty baśni z odpowiednim tytułem.

"A narzeczona stała na dachu cały dzień i czekała"

„Nowe szaty cesarza”
"Był to prawdziwy tulipan, ale w środku kwiatu siedziała
na zielonym słupku maleńka dziewczynka, śliczna i
delikatna."

„Latający kufer"
"Obaj oszuści prosili go, aby łaskawie zbliżył się do nich,
i pytali, czy wzór jest piękny i barwa wspaniała."
3. Podaj tytuł baśni, z którą związany jest podany rekwizyt.

........................................................

............................................

.....................................................

.........................................

.........................................................

..........................................

4. Kto odziedziczył pieniądze po starym kupcu?

.................................................................................................................................
5. Jaki kufer otrzymał syn kupca od przyjaciela?

.................................................................................................................................
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6. Co zostało rozrzutnemu synowi z majątku ojca?
a. piękne pałace

b. dwa worki pieniędzy

c. cztery szylingi, para
pantofli i stary szlafrok

8. Jakie prezenty dawał syn kupca księżniczce, swojej narzeczonej?
a. pieniądze

b. klejnoty

c. opowieści

9. Jak zakończyła się baśń o latającym kufrze.
a. syn kupca ożenił się z
księżniczką i żyli długo i
szczęśliwie

b. kufer spalił się i syn kupca
nie mógł polecieć do
księżniczki

c. kufer spalił się, ale syn
kupca dotarł do księżniczki i
ożenił się z nią

10. Cesarz z baśni "Nowe szaty cesarza"a. dbał o swoich poddanych

b. budował wielkie pałace

c. wydawał wszystkie
pieniądze na stroje

11. Krawcy, którzy szyli dla cesarza nowe szaty to.......................................
12. Dlaczego nikt nie odważył się powiedzieć cesarzowi, że jest nagi?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
13. Co cesarz ofiarował oszustom w zamian za nowe szaty?
a. ofiarował im worek
pieniędzy

b. wręczył im dyplom
uznania

c. ofiarował każdemu krzyż
do noszenia w dziurce i nadał
tytuł nadwornego tkacza

14. Kto powiedział prawdę o cesarzu?
a. małe dziecko

b. krawcy

c. dworzanie

15. Jak zakończyła się baśń "Nowe szaty cesarza?
a. cesarz wrócił do pałacu i
szybko sie ubrał

b. cesarz dumnie dotrwał do c. cesarz kazał ściąć głowy
końca procesji
oszustom
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