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KLASY 1-4
Hanna Łochocka: „Psoty i kłopoty wróbelka Elemelka”
(zakres: całość)
I.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.
(…./10)
1. Mały, czerwony domek, do którego wpadł wróbelek, chroniąc się przed śniegiem, był:
a) domkiem dla lalek
c) skrzynką pocztową
b) budą dla psa
d) karmnikiem dla ptaków
2. Z kim wróble grały mecz piłki nożnej?”
a) z wiewiórkami
c) z dzięciołami i srokami
b) z dzięciołami i sikorkami
d) z gołębiami i szpakami
3. Jak miał na imię kanarek dzieci?:
a) Kubuś
b) Kurczaczek
c) Kacperek
d) Kropek
4. Które określenia NIE OPISUJĄ wyglądu Elemelka, kiedy wpadł do farbki do prania?:
a) niebieski, nieprzyjemny
c) ze sterczącym, sztywnym czubem
b) zbyt ciemny, szafirowy
d) szmaragdowy, lśniący
5. Jakiego języka obcego Elemelek miał nauczyć się na egzamin?:
a) skowronkowego trele
b) gołębiego gruchania c) śpiewu słowika d) kurzego gdakania

II.

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi.
(…./25)
1. Członkowie rodziny Elemelka, których poznajemy w książce to:
a) dziadek Stroszypiórek
c) kuzynka Olaboga
b) stryjek Hulajdusza i ciocia Hulajnoga
d) wujek Wiercipięcik
2. Jakich tańców chciał uczyć się Elemelek?:
a) kujawiaka
b) walca
c) galopki
d) krakowiaczka
3. Z jakimi „bestiami” walczył wróbelek?:
a) ze smokiem z koszyka kokoszki
c) z wilkiem
b) z rudym kocurem w młynie
d) z krokodylem w basenie
4. Co zdobiło tort, na którym ukrył się wróbelek?:
a) kwiatki, zawijasy, frykasy
c) piramidka owocowa, orzeszki
b) galaretka, bita śmietana
d) figurki z różowego lukru
5. Co przeżył Elemelek w młynie :
a) najadł się do syta
b) wpadł do worka z mąką
c) gonił go młynarz
d) zepsuł młyn

III. O jakiego bohatera książki chodzi? Uzupełnij, wybierając imiona z ramki:
Myszka Kiki
1.
2.
3.
4.

Rudzia

Karaluch

Michaś

Zawiązała Elemelkowi na szyi naszyjnik z jarzębiny. .....................................
Elemelek nazwał tak innego wróbla w walce o precelka. .....................................
Chłopiec, który łowił z dziadkiem ryby. .....................................
Solenizantka na balu maskowo-kostiumowym. .....................................

(…./12)

IV. Dopasuj nazwę zwierzątka do odpowiedniego stroju z balu maskowo – kostiumowego: (…./9)
wrona
kołpak z szyszki
zajączek Brzdączek
płaszczyk z trawy
jeż
peleryna
V.

Rozwiąż krzyżówkę: (.../14)
1. Była sędzią gry w piłkę.
2. Z nim walczył Elemelek w basenie.
3. Ocena Elemelka z języka obcego: ...... minus
4. Kolor piórek wróbelka po kąpieli w mące.
5. Dzień tygodnia, w którym wróbel przeżył
przygodę z tortem.
6. Miejsce, gdzie odbyło się przedstawienie
teatralnego zespołu myszek: ..... modrzewiowy
Hasło: ..........................................

1.
2.

.

3.
4.
5.
6.

VI. Korzystając ze słowników w wersji papierowej, przetłumacz słowa na język angielski oraz napisz tytuł
książki, z której korzystałeś (źródło): (…/6)
1. dzięcioł - ………………………………………………
2. sikorka - …………………………………….
Źródło: …………………………………………………………………………………………………….
VII. Korzystając ze słownika synonimów lub słownika języka polskiego w wersji papierowej, wyjaśnij
znaczenie poniższych wyrazów oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):
(…./10)
1. rwetes - ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. draka - …………………………………………………………………………………………………………………………………
Źródło:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Wróbelek Elemelek rywalizował z kuzynem, kto zbierze więcej ziaren w ogrodzie. Pierwszego dnia
Elemelek zebrał 5 kubeczków nasion, a kuzyn – 7. Drugiego dnia Elemelek zebrał 7, a kuzyn
6 kubeczków, a trzeciego dnia oba wróbelki napełniły ziarnami po 8 kubeczków. O ile mniej kubeczków
nasion zebrał Elemelek?
Działanie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Spośród podanych nazw ptaków podkreśl trzy, które wymieniono w książce:
bocian
gąska
jastrząb
sowa
wróbel
kuropatwa
X.

(…./6)

Za kogo chcesz przebrać się na bal kostiumowy? Dlaczego? Odpowiedz pełnym zdaniem.
(…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:

„Tylko dzieci wiedzą, czego szukają.”
(Antoine de Saint-Exupery)
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