Quiz przygotował:
Klub Małego KsiąŜkomaniaka z niepublicznej szkoły podstawowej
Edukacja Przyjazna Dziecku

QUIZ – NASZE ULUBIONE HISTORIE
RozwiąŜ quiz, wybierając jedną prawidłową odpowiedź.
1. Co zrobiła mama koza z bajki „O wilku i siedmiu koźlątkach” Braci Grimm, gdy
spostrzegła, Ŝe wilk poŜarł jej dzieci?
a) pobiegła po leśniczego
b) rozcięła mu brzuch, a zamiast koźląt włoŜyła kamienie
c) poszła płakać pod drzewo
2. Kto ukradł Plastusia z choinki w ksiąŜce Marii Kownackiej „Plastusiowy
pamiętnik”?
a) Witek
b) Ewa
c) Tomek
3. Jak długo prawili sobie komplementy Wilk i Zając w bajce Przemysława
Wejcherowicza pt. „Komplementy”?
a) przez tydzień
b) przez rok
c) przez godzinę
4. Jakie zwierzę z ksiąŜki „MenaŜeria kapitana Ali” Ludwika Jerzego Kerna
pomagało kapitanowi Ali ochładzać się w upalne dni?
a) Ŝyrafa
b) zebra
c) słoń
5. Dlaczego Koziołek Matołek wciąŜ próbuje dojść do Pacanowa?
a) chce mieć masaŜ kopytek
b) idzie na zebranie koziołków
c) chciałby się podkuć
6. Ile mam miał w sumie mały Szymek Baumann, bohater ksiąŜki Renaty
Piątkowskiej pt. „Wszystkie moje mamy”?
a) 5
b) 10
c) 20

7. Z jakim ptakiem zaprzyjaźniła się Jutka w ksiąŜce Doroty CombrzyńskiejNogala „Bezsenność Jutki”?
a) sroką
b) dudkiem
c) gawronem
8. W jaki sposób ninja z ksiąŜki „Ninjago. WęŜowe plemię” uratowali statek
płynący na wyspę Mistrza Shena?
a) uŜyli Spinjitsu
b) poddali się i poprosili o pomoc
c) wykorzystali do tego smoka

9. Do jakiej klasy chodzi Tomek Łebski, bohater serii ksiąŜek Liz Pichon o Tomku
Łebskim?
a) 6 c
b) 5 f
c) 3 a
10. Jak nazywał się szczurek na pokładzie statku, którym płynęli główni bohaterowie
seriin ksiąŜek C.S. Lewisa „Opowieści z Narnii”?
a) Piszczuś
b) Ryczypisk
c) Pan Ostryząbek
11. Jak nazywał się wujek Froda, bohatera trylogii „Władca Pierścienia”?
a) Sam
b) Bilbo Baggins
c) Gandalf Biały
12. Jak brzmi magiczne zaklęcie likwidujące przeciwnika, w serii ksiąŜek o Harrym
Potterze autorstwa J.K. Rowling?
a) Alohomora!
b) Lumos!
c) Avada Kedavra!

Rozwiązanie:
1 b, 2 a, 3 b, 4 c, 5 c, 6 a, 7 c, 8 a, 9 b, 10 b, 11 b, 12 c

