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Lewis Carroll: „Alicja w Krainie Czarów”
(tłum. Andrzej Marianowicz zakres: od 1 do 7 rozdziału)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.
(…./10)
1. Na półce, w norze królika, stał gliniany dzban. Jaki widniał na nim napis?:
a) Różana konfitura b) Marmolada pomarańczowa c) Śliwkowe powidła d) Wiśniowy dżem
2. Jak miała na imię kicia Alicji?:
a) Tomek
b) Diuna
c) Jacek
d) Amelia
3. Jaki wzrost osiągnęła Alicja, gdy zjadła ciastko?:
a) 3 metry
b) 3 centymetry
c) 9 łokci
d) 9 decymetrów
4. Kto podbił wyspy brytyjskie i koronował się na pierwszego króla Anglii?:
a) Wilhelm Wygnaniec b) Wilhelm Zapomniany
c) Wilhelm Wspaniały d) Wilhelm Zdobywca
5. Jaką nagrodę otrzymała Alicja od zwierząt?:
a) cukierki
b) kwiaty
c) naparstek
d) filiżankę

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi.
1. Co królik miał w ręku, gdy wbiegł do przedsionka?”
a) czarny cylinder
b) skórkowe rękawiczki
c) małe klucze
2. Jak wyglądała Gąsienica, którą spotkała Alicja?:
a) wielka
b) zielona
c) niebieska
3. Dzięki czemu Alicja mogła zmieniać swój wzrost?:
a) zjedzeniu ciastka
b) wypowiedzeniu zaklęcia
c) zjedzeniu grzyba
4. Jak wyglądał Kot z Cheshire? Miał:
a) ostre pazury
b) dużo zębów
c) duże uszy
5. Kim byli Lokaje?:
a) Rybą
b) Jaszczurką
c) Krokodylem

(…./25)
d) duży wachlarz
d) mała
d) zjedzeniu fasoli
d) długi ogon
d) Żabą

III. Przedmioty. Uzupełnij:
1. Co mógłby łapać kot Alicji zamiast myszy, które przecież nie mogą latać w
powietrzu?......………………………
2. Co Alicja znalazła na trójnogim stoliku z grubego szkła i co pomogło jej otworzyć
drzwi?………………………… …………………………………………………………………
3. Na czym widniał napis B.KRÓLIK?……………………………………………………………

(…./12)

IV. Kolory. Uzupełnij
1. Jakiego koloru były peruki lokajów? ……………………………………
2. Jakiego koloru były rękawiczki Białego królika? ………………………………………
3. Jakiego koloru był kot w historii o pędzącej myszce opowiedzianej przez
Alicje?……………………………………

(…./9)

V.

Rozwiąż rozsypankę wyrazową.
Wykreśl prawidłowe wyrazy (w pionie i poziomie) i napisz je obok pytania.
Pozostałe litery czytane rzędami utworzą hasło.
K
1. Alicja chciała do niej pisać list z adresem:
„Dywanik przed kominkiem, tuż obok paleniska”
S
2. Dostała zaproszenie od królowej
3. Jeden z lokajów Białego Królika
I
4. Według wierszyka był rozżalony, po czym pożarł doktora
5. Alicja miała kąsać jego brzeg
Ę
6. Według Alicji to miasto jest stolicą Rzymu
7. …z Cheshire
Ż
8. Mieszkaniec nory.
N
Hasło: ……………………………………………………………………

(…./14)
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VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji
papierowej przetłumacz na język angielski oraz napisz tytuł książki,
G
R
Z
Y
z której korzystałeś (źródło):
(…/6)
1. Gąsienica - …………………………………………………………
2. Imbryk - …………………………………………………………………..
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..

VII. Korzystając ze słownika j. polskiego, ortograficznego w wersji papierowej podaj znaczenie słowa oraz napisz tytuł
książki, z której korzystałeś (źródło):
(…./10)
1. Plugawy ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ckliwy ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne:
(…./6)
Alicja miała trzy cale wzrostu. Po nadgryzieniu grzyba osiągnęła wzrost dziewięciu cali. O ile cali urosła Alicja?
Działanie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Zadanie administracyjne
(…./6)
Wypisz jednostki administracyjne, które wchodzą w skład obecnego hrabstwa Cheshire.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
X.

Napisz, która z postaci spotkanych przez Alicje najbardziej ci się podoba i dlaczego ją wybrałeś? Odpowiedz pełnym
zdaniem.
(…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa

z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów."
Kartezjusz

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW—KL. 5-8
www.WielkaLiga.pl
FORMULARZ NR B17 – wersja: 1.0, autor: Aneta Jarmark, wersja: 2.0, autor: Andrzej Komorowski
Data oprac. wrzesień 2016r.

Jeżeli podoba Ci się nasza działalność, wesprzyj nas: OPP 1%: KRS 0000480646 lub
DAROWIZNA Z DOPISKIEM „WLC – Cele Statutowe”: NUMER KONTA: 07 1600 1462 1839 6186 8000 0001

