
                                                                                           

 

Życie i twórczość Wandy Chotomskiej 

Finał konkursu dla uczniów kl. 2 – 3 

Drodzy Uczniowie, przed Wami test składający się z 33 pytań. Prawidłowe odpowiedzi 

zaznaczcie kółeczkiem. Jeśli uznacie, że zaznaczona odpowiedz jest zła, skreślcie ją 

krzyżyciem i zaznaczcie nową. Uwaga, poprawna odpowiedź może być jedna, dwie lub trzy! 

Powodzenia! 

 

1. Rozwiąż krzyżówkę 

 

a.            

b.           

c.           

d.           

e.        

f.        

g.      

h.        

i.         

 
a. Miejsce gdzie mieszkało cielę. 

b. Jedna z zup, którą łyżka wylewała na chodnik. 

c. Lubi błoto. 

d. Tam „wylądowały” literki. 

e. Gąsior zadał jej wazne pytanie. 

f. Woli chodzic po trawie. 

g. Jedno ze zwierząt, które odwiedziły fryzjera. 

h. …….. blade zjadł na obiad dziadek. 

i. Tam stało 10 bałwanków. 

 

2. Co robiły bałwanki? 

a) ślizgały się 

b) tupały 

c) śpiewały 



3. Ile bałwanków zostało na polanie? 

a) 10 

b) 9 

c) 0 

 

4. Połąćz bałwanki  z tym co się z nim stało: 

Bałwanek 10                                  chciał dowiedzieć się co to jest kaloryfer 

Bałwanek 6                                    chciał się ochłodzić 

Bałwanek 3                                     kichał 

Bałwanek 5                                     śmiał się 

 
5. Podkreśl określenia, które pojawiły się w wierszu „Hipopotam lubi błoto” 

chlupopotam, piegobłotam, chlapobłotam, chlapopotam, hipochlopam, 

hipobłotam 

 
6. Co lubił hipopotam? 

a) lubi błoto 

b) skakać w błoto 

c) kąpać się 

 

 

7. Kto klepał się po brzuchu w wierszu „Kurcze blade” 

a) Dziadek 

b) Babcia 

c) Kurcze blade 

 

8. Napisz jakie literki pojawiły się w wierszu „Literki” 

…………………………………………………………… 

 

9. Której potrawy nie było w wierszu „Łyżka” 

a) czernina 

b) pomidorowa 

c) krupnik 

 

10. Połącz co łyżka robiła z danymi potrawami 

                        Płatki                                        uciakła za pianino 

                        Sos                                          wylewa na chodnik 

                        Barszcz                                    ucieka na podłogę 

                        Krupnik                                    skacze po kanapie 

 



11.  Z jakich wierszy pochodzą poniższe fragmenty: 

„Jak wsadzili je do pieca 

To dopiero była heca”             ………………………………………………. 

 

„Przyszły kury, indyk, kaczor, 

wszyscy gdaczą, meczą, kwaczą, 

strasznie martwię się cielęciem 

indyk z kozą, gęś z prosięciem.”     …………………………………………… 

 

„… to przeleciał przez całe pastwisko. 

Sto dwadzieścia koziołków fiknął, 

wylądował w przydrożnym rowie 

i już nigdy więcej nie pytał…”             ………………………………………….. 

 

„- Szanowanie! Witam pana, panie Jeżu. 

Jak się Panu udał urlop w Kazimierzu? 

Było słońce? Deszcz nie padał? No, to świetnie!  

Po urlopie pan na jeża włoski zetnie?”                    …………………………….. 

 

„Nie chcę zamku, chociaż spory, 

I nie dla mnie mysie nory.”                              …………………………………. 

 

12. Jak nazywa się kabaret z przedstawienia „Godziny duchów” 

a) Klekotek 

b) Horrorek 

c) Marudek 

 

13. Duch – Kluch w białym prześcieradle cierpiał na: 

a) Brak kondycji  

b) Brak uśmiechu 

c) Brak odwagi 



14. Prócz Ducha – Klucha w wierszu występują także: 

a) Duch z rowerem, Duch z hulajnogą, Duch z płetwami, Duch z kołem ratunkowym 

b) Duch z płetwami, Duch z rakietą, Duch na rowerze, Duch z piłką 

c) Duch z piłką ,Duch z rakietą, Duch z komputerem, Duch z książką 

 

15. Wiwat sport i wiwat ruch!: 

a) W zdrowym duchu – zdrowe ciele 

b) W zdrowym ciele- zdrowy duch 

c) W chorym ciele – zdrowy duch 

 

16. Dokąd pojechały trzy Wiedźmy? 

a) Do szpitala 

b) Do szkoły 

c) Do kąpieli   

 

17.  „Śpiąca Królewna” miała łóżko za parawanem na wierzchołku: 

a) Góry Szarej  

b) Góry Szklanej 

c) Góry Skalistej 

 

18. Co się stało z zegarem Śpiącej Królewny: 

a) Pękła sprężyna 

b) Wybuchł 

c) Wyczerpały się baterie 

 

19. Ile przespała Śpiąca Królewna: 

a) Kilka godzin  

b) Pięć godzin 

c) Całe życie 

 

20. Jak nazywało się kino, które telewizja filmowała? 

a) Kino Pragnienie 

b) Kino Westchnienie 

c) Kino Marzenie 

 

21. Co rosło w miejscu powstania kina? 

a) Krzew 

b) Drzewo 

c) Grzybek 

 

22. Jaki pseudonim miał Benek? 

a) Marynarz 

b) Malarz 

c) Mistrz 



 

23. Ale drzewo! Ale wysokie! Wyższe, niż wydawało się z rusztowań. I nie zielone, a … 

? Jaki kolor miało drzewo? 

a) Złote 

b) Białe  - srebrne 

c) Brązowe 

 

24. Jak chłopcy nazwali swoje drzewo? 

a) Okrętem 

b) Samochodem  

c) Statkiem 

 

25. Napisz 1 wybraną historię ze Statku z czerwonym żaglem: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………….………. 

 
26. Jak nazwali najmłodszego członka załogi? 

a) Gruby  

b) Mały  

c) Kapitan 

 

27. Czym było dla chłopców drzewo- statek? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

.......………………………………………………………………………….. 

28. Jak skończyła się historia drzewa ? 

a) Zostało ścięte i przeniesione w inne miejsce 

b) Chłopcy mieli go nadal w tym samym miejscu. 

c) Wiatr go połamał. 

 

29. Wanda Chotomska był jedną z najsłynniejszych, polskich pisarek, która swą 

twórczość poświęciła: 

a) Dorosłym 

b) Dzieciom 

c) Młodzieży 

 

30. Pierwszy tomik poezji nosi nazwę: …………………………………………………….. 



31. Wymień 3 wiersze Wandy Chotomskiej: 

- ………………………………………………………… 

- …………………………………………………………. 

- ………………………………………………………… 

 
32. Wanda Chotomska jest autorką programu telewizyjnego: 

a) Tytus, Romek i Atomek  

b) Jacek i Agatka 

c) Tik – Tak  

 

33. W 2013 roku artystka otrzymała też specjalną : 

a) „Super Matołka za całokształt twórczości” 

b) „Extra Koziołka za całokształt twórczości” 

c) „Super Koziołka za całokształt twórczości” 

         


