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………………………………………………………..
1. Kto jest autorem wiersza pt. „Marzenia”?
Hanna Niewiadomska

2 pkt.

2. Jak miały na nazwiska dwie gaduły?

2 pkt

a. Fadalińska i Madalińska
b. Gadalińska i Radalińska
c. Gadalińska i Madalińska
3. O czym rozmawiały gaduły przez sen? Podaj dwa przykłady.

2 pkt

O tym, co się z wiatrem dzieje,
Wtedy, kiedy wiatr nie wieje,
Że na poczcie wybuchł pożar,
Że się mydlarz z praczką pożarł,
Że aptekarz dostał pryszczy,
Że sędzinie nos się błyszczy,
Że kokoszka od sąsiadki
Zniosła cztery jajka w kratki,
Że cioteczna spod Piaseczna

4. W jakim mieście mieszkały gaduły?

1 pkt

Młyńsk
5. Jakie i ile jajek zniosła kokoszka sąsiadki?

1 pkt

4 jajka w kratkę
6. Z jakiego powodu zachorował kotek w wierszu pt. „Chory kotek”?

1 pkt

Bo się przejadł
7. Co pachniało kotkowi z daleka?

1 pkt

Pachniały mu myszki
8. Co każde dziecko ma w głowie według wiersza pt. Marzenia?
a. kamyczek, taki mały żółty pstryczek
b. guziczek, taki mały złoty pstryczek
c. guziczek, taki mały żółty pstryczek.

1 pkt
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9. Kim chciał zostać Krzysio?

1 pkt

Krzysio chciałby być pilotem.
10. Jak miała na imię dziewczynka, która pragnęła zostać lekarzem?

1 pkt

Ewa
11. Co chce usłyszeć Julia?
a. szum morza,

b. szelest liści

c. szelest trawy.

1 pkt

c. przed jedenastą

1 pkt

12. O której godzinie pan Słowik miał być na kolacji?
b. przed dziewiątą

a. przed dziesiątą

13. Na jakim drzewie było gniazdo pani i pana Słowika?
Na akacji

1 pkt

14.Co przygotowała pani Słowikowa na deser dla męża?

1 pkt

a. tort z wietrzyka w księżycowym blasku.
b. tort na talerzyku w księżycowym blasku.
c. tort z wietrzyka w tęczowym blasku.
15. Dlaczego pan Słowik spóźnił się na kolację?

1 pkt

Wieczór taki piękny, że szedł piechotą.
16. Dopasuj obrazek z tytułem wiersza.

„Spóźniony
słowik”

„Marzenia”

2 pkt po 0,5 za prawidłową odp.

„Chory Kotek”

„Dwie gaduły”

