
Konkurs czytelniczy dla dzieci z klas I-III „Czy wiem wszystko o naszych ulubionych 

książkach”? 

Przeczytaj uważnie pytania. Wybierz właściwe odpowiedzi. Weź kartkę i napisz u góry swoje 

imię i nazwisko oraz klasę. Potem zapisz numery pytań i odpowiedzi, np. 1a, 2b czy 3c. 

Poproś osobę dorosłą, żeby zrobiła zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłała na adres 

malgorzata.kleczkowska@sp6.augustow.eu.  

Czekam na wasze odpowiedzi do czwartku 4 czerwca włącznie. 😊 

1. Jak miała na imię siostra Dr. Dolittle’a? 

a) Alina 

b) Wioletta 

c) Sara 

2. Po co Dr. Dolittle ze zwierzętami pojechał do Afryki? 

a) aby leczyć małpy 

b) na wycieczkę 

c) aby znaleźć ukryty skarb 

3. Jak nazywa się miś z książki „Dziadek i niedźwiadek”? 

a) Wojtek 

b) Tomek 

c) Antek 

4. Gdzie niedźwiadek trafił po wojnie? 

a) do zoo w Warszawie 

b) do zoo w Anglii 

c) zamieszkał w lesie 

5. Kto napisał książkę „Zaczarowana zagroda”? 

a) Hans Christian Andersen 

b) Alina i Czesław Centkiewiczowie 

c) Maria Konopnicka 

6. Elegancik z książki „Zaczarowana zagroda” to: 

a) renifer 

b) foka 

c) pingwin 

7. Jak miał na imię Marzyciel z wiersza Juliana Tuwima? 

a) Dyzio 

b) Muzio 

c) Zyzio 

8. Jakie warzywo posadził dziadek z wiersza także Juliana Tuwima? 

a) kalaperkę 

b) pietruszkę 

c) rzepkę 

9. Z kim tańcowała igła z wiersza, który napisał Jan Brzechwa? 

a) z bluzką 

b) z poduszką 

c) z nitką 

 

mailto:malgorzata.kleczkowska@sp6.augustow.eu


10. Ile dzieci miał Tydzień z wiersza Jana Brzechwy? 

a) dwoje 

b) siedmioro 

c) czworo 

11. Jaś z siostrą trafił do domu Babajagi. Jak ma na imię siostra Jasia? 

a) Małgosia 

b) Marysia 

c) Zosia 

12. Z czego zrobiony był domek Babajagi? 

a) z owoców 

b) z ciastek 

c) z drewna 

13. Kto wykluł brzydkie pisklę? 

a) gęś 

b) mewa 

c) kaczka 

14. Brzydkie kaczątko wyrosło: 

a) na pięknego łabędzia 

b) kolorowego pawia 

c) elegancką czaplę 

15. Kto z książki „Dzieci z Bullerbyn” często mówił „Ho, ho, tak, tak”? 

a) dziadek Britty i Anny 

b) Agda – służąca 

c) tata Ollego 

 

 


