Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany.
Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie
odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E. Otrzymujesz od nas 24 punkty – tyle ile jest pytań.
Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania.

Mieczysław Czechowicz
Miś Uszatek
Na dobranoc - dobry wieczór
Miś pluszowy śpiewa Wam
Mówią o mnie Miś Uszatek,
Bo klapnięte uszko mam
Pytania za 3 punkty
1. Miś to:
A) lisek
C) piesek

B) niedźwiadek
D) kotek

2. Dobranoc mówimy:
A) gdy idziemy spać
C) o północy

B) gdy kogoś spotykamy
D) rano

3. Miś pluszowy jest:
A) prawdziwy
C) zabawką

B) groźny
D) duży

4. Wiemy, że Uszatek:
A) lubi sztuczki
C) tylko śpi

B) ma klapnięte uszko
D) tańczy

5. W tekście mówi:
A) sam Uszatek
C) dziecko

B) autor książki
D) dorosły

6. Miś śpiewa Wam – czyli:
A) innym misiom
C) zwierzętom

B) dzieciom
D) wstającym z łóżka

7. Nasz Miś jest:
A) smutny
C) przyjacielski

B) samotny
D) zły
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
Znam się z dziećmi nie od dziś
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
Znam się z dziećmi nie od dziś!

8. Prawdą jest, że dzieci:
A) już dobrze znają misia
C) dopiero poznają misia

B) boją się misia
D) nie znają misia

Pytania za 4 punkty
9. Miś jest:
A) „jak patyk”
C) „przy kości”

B) „jak topola”
D) „jak tur”

10. Śmieszny to:
A) niemądry
C) zabawny

B) wyśmiewany
D) poważny
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11. Nie od dziś to znaczy:
A) jutro
C) krótko

B) od wczoraj
D) długo

12. Uszatka można zobaczyć:
A) w ZOO
C) w lesie

B) w sklepie z zabawkami
D) w górach

13. Prawdziwe misie:
A) śpią w zimie
C) są niegroźne

B) jedzą tylko rośliny
D) żyją tylko w Afryce

14. W lesie albo w ZOO nie wolno:
A) obserwować zwierząt
C) karmić zwierząt cukierkami

B) spotykać zwierząt
D) fotografować zwierząt

15. W wyrazie miś:
A) są dwie litery
C) jest jedna spółgłoska

B) są dwie samogłoski
D) jest jedna samogłoska

16. W wyrazie u_ko brakuje:
A) samogłoski
C) jednej litery

B) głoski sz
D) dwóch głosek

Pytania za 5 punktów
17. W wyrazach jestem i mały jest tyle samo:
A) liter
B) spółgłosek
C) samogłosek
D) liter i spółgłosek
18. W wyrazie Usza_ek brakuje litery, którą można znaleźć w wyrazie:
A) pluszowy
B) klapnięte
C) uszko
D) dziś
19. Wyrazy miś i śpiewa mają:
A) jedną taką samą literę
C) dwie takie same litery

B) dwie takie same spółgłoski
D) trzy takie same litery

20. Literę z wyrazu gruby trzeba wstawić do wyrazu:
A) kla_nięte
B) do_ranoc
C) mó_ią
D) _luszowy
21. Literki u nie piszemy w wyrazie:
A) wiecz_r
C) _szatek

B) gr_by
D) _szko

22. W wyrazie dobranoc:
A) jest dwa razy tyle spółgłosek co samogłosek
C) są dwie samogłoski

B) jest ta sama litera co w wyrazie dziś
D) jest sześć spółgłosek

23. Głoska zapisywana dwoma literami jest w wyrazie:
A) sobie
B) znam
C) miś
D) dziś
24. Uszatek piszemy wielką literą, bo:
A) to nazwa zwierzęcia
C) to imię misia

B) jest on bohaterem wiersza
D) pochodzi od słowa ucho

