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Wielka Liga Czytelników
KLASY 5-8
Frances Hodgson Burnett: „Mała księżniczka”

B1

(tłum. Józef Birkenmajer, zakres: rozdziały: I-VII)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.
(…./10)
1. Jakiej narodowości była matka Sary?
a) polskiej
b) hinduskiej
c) angielskiej
d) francuskiej
2. Kto uplótł wianuszek z prawdziwych pączków róży?
a) Lottie
b) Marietta
c) Rebeka
d) Lawinia
3. Była uważana za najsłabszą uczennicę w całej szkole:
a) Lawinia Herbert
c) Lottie Legh
b) Ermengarda Saint-John
d) Sara Crewe
4. Na co zmarł ojciec Sary?
a) na febrę
b) na tyfus
c) na cholerę
d) na dżumę
5. Jaki napis znajdował się na poduszeczce do igieł?
a) „Wszystkiego najlepszego, Kochana!” c) „Wiele szczęśliwych życzeń”
b) „Sto lat, Najdroższa!”
d) „Spełnienia najskrytszych marzeń”

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi.
(…./25)
1. Sara miała:
a) siwoniebieskie oczy
c) szarozielone oczy
b) złocistokasztanowe włosy
d) kruczoczarne włosy
2. Jakie sukienki dostała Emilka?
a) aksamitne
b) bawełniane
c) lniane
d) koronkowe
3. Czego nie robią lalki?
a) chodzą, czytają
c) zwierzają się ludziom z kłopotów i problemów
b) tańczą na balach
d) przebiegają przez pokój prędko jak błyskawica
4. Były najserdeczniejszymi przyjaciółkami:
a) Lottie
b) Jessie
c) Becky
d) Lawinia
5. Ojciec Sary był:
a) młody i przystojny
c); oszczędny i tajemniczy
b) bogaty i posępny
d) czuły i wesoły

III. Postacie. Kim są?
1. Mariette - …………………………………………………………………………..
2. Amelia - ………………………………………………………………………….…..
3. Dufarge - …………………………………………………………………………….
4. Minchin - …………………………………………………………………………....

(…./12)

IV. Ile?:
1. Ile lat miała Sara, gdy zamieszkała na pensji? …………………………………
2. Ile lat ma pomywaczka kuchenna? …………………………………
3. Ile lat ma Lottie? ………………………………..

(…./9)

V.

Rozwiąż krzyżówkę.
(…./14)
2.
1. Jaki stopień wojskowy ma ojciec Sary?
2. Z jakiego materiału Becky zrobiła poduszeczkę na igły?
3. W jakim kraju zmarł ojciec Sary?
4.
4. Jak Sara nazywała szkołę w Londynie?
5. Co lubiła opowiadać Sara?
6.
6. Jakiego kształtu była poduszeczka na igły?
Hasło: ………………………………………………….

1.

3.

5.

VI. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język
angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):
(…/6)
1. Żebrak - …………………………………………
2. Pokojówka - …………………………………
Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej podaj dwa wyrazy
bliskoznaczne oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):
(…./10)
1. Smutek - ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Radość - ………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne:
(…./6)
Sara zaczęła opowiadać baśń o księżniczce i Wodniku o 07:00. Przerwała po godzinie, ponieważ
rozpoczęła się lekcja języka francuskiego. Wróciła do opowieści po 45 minutach. Skończyła opowiadać
o 13:03. Ile czasu (bez przerwy) zajęło Sarze opowiadanie baśni?
Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. Zadanie krajoznawcze:
Stolica Indii - ………………………………………………
Święta rzeka Hindusów - ………………………………………
X.

(…./6)

Czy zaprzyjaźniłabyś/zaprzyjaźniłbyś się z Sarą, gdyby chodziła do Twojej klasy? Uzasadnij swoją
wypowiedź.
(…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:
„Nie ma nic do rzeczy, jak kto wygląda lub czym się odznacza,
bo najważniejsze jest to, co się robi lub myśli”.
(Frances Hodgson Burnett)

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW—KL. 5-8
www.WielkaLiga.pl
FORMULARZ NR B 1 – wersja: 1.0 autor: Eliza Folcholc ,wersja: 2.0, autor: Aleksandra Kubis-Szlachta
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

