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Emilia Kiereś, Złota gwiazdka

Zaznacz poprawną odpowiedź:

1. Rodzeństwo, o którym mowa na początku powieści, to:
a) Marysia, Antek, Tomek
b) Małgosia, Antek, Tomek
c) Marysia, Antek, Staś
d) Marysia, Tomek, Staś

2. Wujek Eryk powiesił na ścianie:
a) pamiątki z dzieciństwa
b) obrazy własnego autorstwa
c) obrazy autorstwa cioci Ani
d) pamiątki przywiezione z dalekich podróży

3. Czego zapomniał Antek, ale przywiozła to Marysia?
a) ulubionej koszulki
b) okularów
c) szczoteczki do zębów
d) odświętnych spodni

4. Odkąd w domu pojawił się Stasiek, Antek czuł się:
a) szczęśliwy
b) niepotrzebny
c) dorosły
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

5. Co Antek razem z kuzynką zbudował w ogrodzie?
a) domek na drzewie
b) huśtawkę
c) drabinki
d) szałas

6. Antek zauważył za płotem:
a) Zieloną Czapeczkę
b) Czerwoną Czapeczkę
c) Czerwony Samochód
d) Zielony Samochód

7. Co Tereska próbowała ukryć pod poduszką?
a) książkę
b) czapkę i szalik
c) przemoczone skarpetki
d) pamiętnik

8. Kto był właścicielem czerwonej czapki?
a) Tereska
b) Marysia
c) Zuzia
d) Iga



9.  Jaki kształt miał mieć piernik wykonywany przez Antka wujka?
a) jajka
b) księżniczki
c) afrykańskiej maski
d) choinki

10. Ciocia uczyła Antka:
a) szyć czerwone serduszka
b) szyć zielone serduszka
c) robić słomkowe gwiazdki
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

11. Co zabrał Antek za pazuchę, kiedy wraz z kuzynką udawał się do tajemniczej czwartoklasistki?
a) afrykańską maskę
b) fajkę pokoju
c) maczetę
d) album ze zdjęciami z podróży

12. Kiedy Antek i Tereska przyszli do Igi, dom tej ostatniej:
a) wyglądał smutno
b) był kolorowy i wesoły
c) był cały oblepiony świątecznymi lampkami
d) był pełen ludzi

13. Iga zbierała szyszki, żeby:
a) palić nimi w piecu i ogrzać dom
b) rzucać nimi w Antka
c) zrobić ozdoby świąteczne
d) dodać je do świątecznej sałatki

14. Tereska chciała choć raz mieć:
a) małą choinkę
b) dużą choinkę
c) dużo choinek
d) pierniki na święta

15. Tata Antka powiedział: „Życie ma sens, kiedy...”
a) żyje się dla innych
b) ma się mnóstwo pieniędzy
c) żyje się dla siebie
d) nie trzeba chodzić do szkoły

16. Zdaniem mamy Antka miłość jest:
a) niepotrzebna
b) przereklamowana
c) nieskończona
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa



17. Pod czyją opieką Marysia zostawiła Stasia, kiedy zakomunikowała, że idzie do Doroty?
a) taty
b) cioci Ani
c) Tereski
d) Antka

18. Do kogo Stasiek uśmiechnął się, kiedy zdarzyło mu się to pierwszy raz w życiu?
a) do Marysi
b) do Antka
c) do mamy
d) do taty

19. Czym Antek, Tereska i ciocia Ania obdarowali Igę?
a) choinką
b) piernikami
c) kutią
d) skarpetkami

20.  Z kim Iga spędzała Wigilię?
a) tylko z babcią
b) tylko z rodzicami
c) tylko z bratem
d) ze wszystkimi wyżej wymienionymi osobami

Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:


