
KLASA II 
 

………………………………………….…………….…………………………………………………………… 
       imię i nazwisko 

 
Odpowiedzią na zagadki jest tytuł bajki, baśni, wiersza lub ksiąŜeczki.  

Jeśli pamiętasz, to oprócz tytułu podaj autora. 

 
1. Na podwórku je tępiono – kto powie, dlaczego gdy dorosło, łabędzie przyjęły je jak swego.  

 
………………………………………………………………………………….………. 
 
 

2. Szybowce, odrzutowce rysuję z polotem  i w nagrodę do cioci polecę samolotem. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

     3. Kto listy chciał pisać drobnym maczkiem i  po to kupił maczku paczkę? 

 

……………………………………………………………………………… 

 

   4. Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka, dlatego teŜ imię jej brzmiało … 
 
 

……………………………………………………………………………….. 
 
 

  5. W jakiej ksiąŜeczce niezdarnie się wspina – elegancik w postaci pingwina? 
 
 

………………………………………………………………………………. 
 

  6. Był braciszek i siostrzyczka, apetyt mieli na pierniczka. Po lesie chodzili, szukali, jagódki              
     dla mamy zbierali. 
 
 

……………………………………………………………………………… 
 
  
  7. Z jakiej ksiąŜeczki koziołka – beksę dzieci znają i mówiąc tytuł go pocieszają? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
  8. Idzie przez las w czerwonym płaszczyku i niesie dla babci jedzenie w koszyku? 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
  9. Jaka to dzieweczka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek? 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

10. Łatwo mnie poznacie, gdy wspomnicie bajkę, chodziłem tam w butach i paliłem fajkę. 
 
……………………………………………………………………………………. 



 
KLASA III 

 
……………………………………………………….…………………………………………………………… 

       imię i nazwisko 
 

Odpowiedzią na zagadki jest tytuł bajki, baśni, wiersza lub ksiąŜeczki.  

Jeśli pamiętasz, to oprócz tytułu napisz autora. 

 

1. Konkurentów brzydkich miała, więc Ŝadnego z nich nie chciała, na skrzydełkach przyjaciółki          

    poleciała w nieba chmurki. Księcia Elfów tam poznała i go bardzo pokochała. 

 

……………………………………………………….………………………………….……….. 
 
 

2. W kącie stała i tam teŜ się przechwalała. 
 

……………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

3.   Okruch lustra wpadł mu w serce i z tego powodu było zimne i nieczułe, jak kawałek lodu. 

 

………………………………………………….……………….…………………………..…… 
 

4. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie moŜe. 
 
 

……………………………………………………………………………………..…………… 
 

5. Na ziarenku spała, rankiem wstała obolała. 
 
 
………………………………………………………………………………………..………… 
 

6. Chłopczyk z drewna – psocił wiele, kłamał wiele, stał się naszym przyjacielem. 
 
 

………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

8. Z jakiej to baśni wynika, by unikać chatki z piernika? 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
9. Jego dzielność do zera zmalała, gdy na drodze stanęła mu myszka mała… 
 
 

……………………………………………………………..…………………………………. 
 
10. Znał tajemne hasło do przedziwnej groty. Uratował miasto od wielkiej zgryzoty. 
 
 

…………………………………………………………………………………………..……. 
 
 



KLASA IV 
………………………………………….…………….…………………………………………………………… 

       imię i nazwisko 

 
 

Odpowiedz na następujące pytania. Jeśli pamiętasz, to oprócz tytułu ksiąŜki podaj autora. 

 

1. Ślub bohatera jest często zakończeniem baśni. Wymień dwie baśnie mające takie właśnie zakończenie. 

 

         ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wymień nazwiska trzech pisarzy – autorów słynnych baśni. 

 

        ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dlaczego najmłodszy z braci Elizy miał skrzydło zamiast ręki? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Z jakiej ksiąŜki pochodzi postać małej dziewczynki, która w kaŜdych okolicznościach starała się być 

księŜniczką? 

 

       …………………………………………………………………………………………….………… 

5. W jakim mieście dzieje się akcja baśni pt. ‘Kalosze szczęścia”? 

 

        ……………………………………………………………………………………………….…….. 

6. Co się stało z Małą Syrenką po ślubie księcia? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7. Wymień pięć fantastycznych przedmiotów występujących w trzech róŜnych baśniach Andersena. 

 

….……………………………………………………………………………………………………… 

8. Co ofiarowała mała Gerda rzece za wiadomość o Kayu? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Jak nazywali się uczniowie w akademii prowadzonej przez profesora posługującego się kleksami?  

Wymień przynajmniej trzy imiona. 

 

………………………………………………………………………………………………….…… 

10. Co się działo gdy Pinokio kłamał? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



KLASA V 

 
…………………………………………..…………….…………………………………………………………… 

       imię i nazwisko 

 

Odpowiedz na następujące pytania. Jeśli pamiętasz, to oprócz tytułu ksiąŜki podaj autora. 

 

1. O kim mówi ten cytat: „KaŜdy mieszkaniec (…) znał psa (…). MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe była 

najpopularniejszym psem w miasteczku – i to z trzech powodów: przede wszystkim wszyscy byli zgodni, co do 

tego, Ŝe nigdy nie widzieli piękniejszego owczarka szkockiego…” 

 

      ……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

2. Podaj imię i nazwisko autora serii powieści o Panu samochodziku. 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

3. Na czym polegała ulubiona zabawa tytułowej bohaterki powieści E. Porter? 

 

…………………………………………………………………………………………………………..………… 

4. Dlaczego fałszywym krawcom udało się oszukać cesarza  i jego dworzan? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak nazywa się autorka takich ksiąŜek jak; „Nawiedzony dom”, „Zwyczajne Ŝycie”? Wymień jeszcze trzy tytuły 

ksiąŜek napisanych przez nią. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

6. Jak nazywał się przyjaciel Tomka Sawyera? 

 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

7. Kto powiedział Gerdzie gdzie jest Kay? 

 

…………………………………………………………………………………………………….……..……… 

 

8. Podaj trzy tytuły powieści o popularnym chłopcu, który umiał czarować jak nikt na świecie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

9.  W jakiej ksiąŜce został opisany Aslan i jak się nazywa kraina, którą on często musi ratować? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

10. Jaki przedmiot niósł Frodo, aby go zniszczyć? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



 

KLASA VI 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 

       imię i nazwisko 

 

Odpowiedz na następujące pytania. Jeśli pamiętasz, to oprócz tytułu ksiąŜki podaj autora. 

 

1. Podaj imię i nazwisko matki Bilbo Bagginsa. 

 

……………………………………………………………………………………………………..……….…………. 

2. Wymień przynajmniej trzy krainy, które odwiedził Tomek Wilmowski. 

 

……………………………………………………………………………………………………..…………………. 

3. Ula, Marian, Zenek, Julek i Pestka to bohaterowie… 

 

……………………………………………………………………………………………………….………………. 

4. Podaj przynajmniej trzy tytuły powieści przygodowych napisanych przez autora „Tajemniczej wyspy”. 

 

…………………………………………………………………………………………………………..……………. 

5. Jaki sposób na wykrycie złodzieja zastosował wobec swojego rodzeństwa Adaś Cisowski? 

 

………………………………………………………………………………………………..………….…………… 

6. Z jakiej ksiąŜki pochodzi ten cytat: „Dom był tak stary i tak słynny, Ŝe z całej Anglii przyjeŜdŜali tu róŜni 

ludzie, aby poprosić o zgodę na jego zwiedzanie. Było to jeden z tych starych domów, które wymieniane są 

w przewodnikach, a nawet w ksiąŜkach historycznych; nie było w tym nic dziwnego, biorą c pod uwagę to, 

co o nim opowiadano.” 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Wymień imiona trzech hobbitów - przyjaciół Froda, którzy towarzyszyli mu w wyprawie z pierścieniem. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………..……… 

8. Anna Shirley, Pollyanna Whitter, Tom Sawyer, Mary Lennox… Co łączy wymienionych bohaterów? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak nazywał się szczurek Miziołka? 

 

………………………………………………………………………………………………….…….…………..… 

10. Jak nazywały się cztery, rywalizujące ze sobą domy w Hogwardzie? 

 

       ………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

 

 


