
 
 

 
 

 
1. Jak ma na imię wychowawczyni klasy? 
a) Ania 
b) Kasia 
c) Basia 

 
2. Gdzie dzieci z nauczycielką wybrały się na wycieczkę? 
a) do parku 
b) do lasu 
c) w góry 

 
3. Jak chłopcy sprawdzali grubość lodu na stawie? 
a) rzucali w niego kamieniami 
b) chodzili po nim 
c) naciskali go patykiem 

 
4. Jakich kwiatków szukały Maja, Nina i Kaja? 
a) krokusów 
b) przebiśniegów 
c) astrów 

 
5. Gdzie rosła koniczyna? 
a) w krzakach 
b) pod zwalonym drzewem 
c) koło dużego kamienia 
 
6. Gdzie Majka ukryła koniczynę? 
a) w zeszycie 
b) w kieszeni kurtki 
c) w książce 
 
7. Dlaczego Majka miała brudne spodnie? 
a) przewróciła się, tańcząc 
b) ochlapał ją kolega z klasy 
c) pobrudziła je, kopiąc kamień do kałuży 

 
8. Jak koledzy i koleżanki Majki zareagowali na to, że się pobrudziła? 
a) chcieli jej pomóc 
b) zaczęli się śmiać 
c) odwrócili się od niej i zaczęli coś między sobą szeptać 

 
9. Dlaczego nauczycielka zezłościła się na Majkę? 
a) ponieważ Majka pokazała język Piotrkowi 
b) ponieważ Majka nie pisała opowiadania 
c) ponieważ Majka pobrudziła spodnie 

 
10. Co się stało z koniczynką? 
a) miała zostać powieszona w klasie 
b) Majka wyrzuciła ją do kosza 
c) zgubiła się 
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Prawidłowe odpowiedzi: 
 

1. b 
2. a 
3. c 
4. b 
5. c 
6. a 
7. c 
8. a 
9. b 
10. a 

 
 
Za każdą prawidłową odpowiedź jest jeden punkt. Sprawdź swój wynik. 
 
 
9-10 punktów: 
Brawo! Widać, że doskonale rozumiesz i świetnie pamiętasz wszystko, co czytasz / czego 
słuchasz. Gratulacje! 
 
7-8 punktów: 
Bardzo dobrze. Pamiętasz większość informacji z tekstu bajki. 
 
5-6 punktów: 
Nie jest źle. Staraj się jednak bardziej skoncentrować podczas słuchania / czytania, wtedy 
łatwiej Ci będzie przypomnieć sobie szczegóły. 
 
3-4 punkty 
Musisz czytać / słuchać uważniej, żeby pamiętać więcej.  
 
Mniej niż trzy punkty: Spróbuj wyobrażać sobie to, o czym czytasz / czego słuchasz, wtedy 
więcej informacji zostanie Ci w pamięci. Przeczytaj bajkę jeszcze raz i ponownie rozwiąż 
test. 
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