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Barbara Kosmowska, Pięć choinek w tym jedna kradziona. Opowieść świąteczna.

Zaznacz poprawną odpowiedź:

1. Z kim wcześniej mieszkała babcia Kajetana?
a) z siostrą Anielą
b) z kuzynką Amelią
c) z bratem Albertem
d) z bratem Adamem 

2.  Kajetan poznał Kacpra, kiedy ten drugi:
a) pomagał ludziom załadować choinkę do samochodu
b) próbował ukraść czapkę
c) ślizgał się w okolicach straganu Kajetana
d) robił świąteczne zakupy i nabył u Kajetana 6 czapek

3. Narratorka rozdziału „Prezent bez opakowania” z przyjemnością wspomina:
a) rodzinne poszukiwania choinki w zagajniku
b) zeszłoroczne święta spędzone z bratem
c) rodzinne pieczenie pierników
d) wyjazd do brata do Nowego Jorku

4. O kim dzieciaki mówiły: „Kevin sam w domu”?
a) o sąsiedzie Kajetana
b) o sąsiedzie Kacpra
c) o wujku Łukaszu
d) o wujku Kajetanie

5. Prezent bez opakowania to:
a) golarka dla Jędrka
b) koparka dla Krzysia
c) pomoc zaproponowana Magdzie
d) czapki zakupione na straganie

6.  Kajetan zaprosił Kacpra:
a) do kina
b) na kolację
c) na obiad
d) do teatru

7. Zdaniem Niny:
a) szczęście nie opuszcza jej rodziny
b) szczęście zamieszkało pod innym adresem
c) razem z mamą mają szczęście, bo mogą mieszkać w Nowym Jorku
d) szczęście jest przereklamowane

8. Nina odwiedzała tatę:
a) na warszawskiej Pradze
b) na Saskiej Kępie
c) po drugiej stronie Warty
d) po drugiej stronie rzeki Hudson



9. Czego nie można było kupić w sklepie?
a) polskich produktów
b) miłości i poczucia bezpieczeństwa
c) biletu do Polski
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

10. Zofia Widecka chętnie słuchała:
a) audycji polonijnej
b) muzyki poważnej
c) głosu nauczycielki języka polskiego ze szkoły Niny
d) współczesnej muzyki francuskiej

11. W jaki sposób Kacper zainteresował przechodniów stoiskiem z czapkami?
a) zagrał na skrzypcach
b) rapował
c) zaprezentował breakdance
d) recytował staropolską poezję

12. Jaką niespodziankę miał Kajetan dla Kacpra?
a) przesłuchanie u nauczyciela śpiewu
b) zaproszenie na próbę znanego zespołu
c) bilet na koncert
d) zaproszenie do młodzieżowego programu muzycznego

13. Kto przysiadł się do Gabi?
a) Kajtek
b) Kacper
c) Filip
d) Łukasz

14. Najmilsza woźna na świecie to:
a) woźna Aniela
b) woźna Adela
c) woźna Uszko
d) woźna Serduszko

15. O kim rozmawiała Gabi z kolegą ze szkoły?
a) o znajomej ze szkoły
b) o babciach
c) o rodzeństwie
d) o dziadkach

16. Czego/kogo najbardziej brakowało Filipowi?
a) modnych gadżetów
b) kolegów i koleżanek
c) domowego obiadu i rodzinnego ciepła
d) bogatych i sławnych rodziców



17. Kajtek przyniósł do domu choinkę:
a) ogromną
b) „kradzioną”
c) srebrną
d) sztuczną

18. Słowo, którego znaczenie tłumaczy babcia wnuczkom, to:
a) repasacja
b) cytronada
c) froterowanie
d) narciary

19. Kogo pocieszała jedna z wnuczek, kiedy wybrała się po prezenty?
a) Filipa
b) ojca Kacpra
c) kobietę, której „ukradziono” choinkę
d) babcię

20.  Kto poszukiwał zaginionego psa?
a) przyjaciel Kajtka z poprzedniej szkoły
b) przyjaciel mamy Kajtka z młodości
c) babcia Aniela
d) pan Edzio

Imię i nazwisko ucznia:
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