
 
 
 

Czy znam swoje lektury? 
 
 

Zestaw mini sprawdzianów służących do sprawdzenia  
znajomości lektur dla klas 1-3. 

               

  

  

ZESTAW LEKTUR  

  

1. Maria Kownacka „Plastusiowy pamiętnik” 

2. Jan Grabowski „Czarna owieczka” 

3. Hanna Januszewska „Kopciuszek” 

4. Czesław Janczarski „Jak Wojtek został strażakiem” 

5. Joanna Papuzińska „Nasza mama czarodziejka” 

6. Maria Konopnicka „Co słonko widziało” 

7. Adam Bahdaj „Pilot i ja” 

8. Ewa Szelburg-Zarembina „Najmilsi” 

9. Julia Duszyńska „Cudaczek - Wyśmiewaczek” 

10. Mira Jaworczakowa „Jacek, Wacek i Pankracek” 

11. Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci” 

12. Danuta Wawiłow „Wierszykarnia” 

13. Jan Brzechwa „Wiersze” 

  

  

  

 

 

Jolanta Kosznik 

_____________________________________________________________________ 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 

  



„Plastusiowy Pamiętnik” 
  

1. Jak ma na imię mały ludzik - bohater lektury? 
  

 
  

2. Z czego był wykonany Plastuś? 
  

 
  

3. Kto ulepił Plastusia ? 
  

 
 

4. Gdzie mieszkał Plastuś? 
  

 
 

5. Kto oprócz Plastusia mieszkał w piórniku Tosi? 
  

  

 
 

6. Jak miała na imię dziewczynka, która popsuła Plastusia, poobgryzała ołówek, 
wyszczerbiła scyzoryk i niszczyła wszystkie rzeczy? 

  

 



„Czarna Owieczka” 
  

1. Jak miały na imię dziewczynki bliźniaczki? 
  

 
  

2. Jakim zwierzątkiem opiekowały się dziewczynki? 
  

 
 

3. Jak miała na imię owieczka? 
  

 
 

4. Jakie zwierzę przygarnęło Metkę i wykarmiło ją? 
  

 
  
Ćwiczenie 
  
Jaka była Perełka, a jaka Metka? Wpisz w odpowiednie miejsce tabelki wyrazy. 
  
(wesoła, cicha, smutna, łagodna, spokojna, ruchliwa, hałaśliwa, posłuszna) 
  

Perełka Metka 
 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

 

 
1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

 



„Kopciuszek” 
  

1. Jak wszyscy nazywali dziewczynkę - bohaterkę baśni? 
 

 
  

2. Ile miała przyrodnich sióstr? 
 

 
  

3. Co miał uszyć Kopciuszek na bal swoim siostrom? 
 

 
  

4. Kto pomógł Kopciuszkowi iść na bal? 
 

 
  

5. O której godzinie dziewczynka miała opuścić bal? 
 

 
  

6. Co zgubił Kopciuszek uciekając z pałacu w czasie balu? 
 

 
 
 
 
 
 



„Kopciuszek” 

Ćwiczenia 
  

1. Utwórz formy zdrobniałe od podanych wyrazów: 
 

 
Córka 

 
 
Kopciuch 

 
 
Kot 

 
 
Mysz 
  
 
Matka 

 
 
Szczur 

 
 

2. Dopasuj do słów odpowiednie znaczenie: 
  

Dyrdymałki ………………………………………………………………………………………... 
  

Landara ………………………………………………………………………………………..……. 
  

Popielnik ……………………………………………………………………………………….…… 
  

(rzeczy nieważne, duża kareta, miejsce przy piecu). 
  

3. Rozsypanka wyrazowa: z podanych wyrazów ułóż zdanie i zapisz je. 
 
W                    wszystko                     możliwe. 

  
                       baśni                          jest 
  

 
  



„Jak Wojtek został strażakiem” 
  

1. Jak miał na imię chłopiec? 

 
  

2. Gdzie mieszkał Wojtek? 

 
  

3. Kim chciał zostać Wojtek? 

 
  

4. Co spowodowało wybuch pożaru we wsi? 

 
  

5. Kogo uratował Wojtek? 

 
 

6. W jaki sposób Wojtek zawiadomił strażaków o pożarze? 

 
  
Tekst z lukami 
  

Wojtek mieszkał we wsi...................................................... . Chciał 

zostać.................................... . Był jednak na to za .................................. . 

  

Podczas burzy uratował małego................................................ i bił 

w.............................................. na alarm. W nagrodę dostał 

złoty................................................ strażacki. 

  

strażakiem, Henia, mały, Kozie Różki, hełm, dzwon 
 



„Pilot i Ja” 
 

1. Jak ma na imię chłopiec - bohater lektury? 

 
 

2. Co chciał mieć Waluś? 

 
 

3. Kogo narysował Waluś na bloku? 

 
 

4. Do kogo polecieli Waluś i pilot? 

 
 

5. Gdzie mieszkała ciocia Ela? 

 
 

6. Czego zabrakło Walusiowi i pilotowi podczas lotu? 

 
 

7. Czym okazała się być przygoda chłopca? 

 
Tekst z lukami 
 

Waluś narysował wspaniały............................................. i ............................. z wąsami. 

Waluś i pilot wsiedli do........................................., który wzniósł się w........................... . 

Zabrakło im.............................. i musieli wylądować na różowym .................................. . 

Benzynę pożyczyli od ........................ kolegi Walusia. Gdy popsuł się .............................. 

Waluś narysował na plecach pilota ............................... . Wylądowali w 

............................................. cioci Eli. 

 

pilota, Felka, silnik, samolot, spadochron, benzyny, ogródku, samolotu, obłoczku, chmury 



„Nasza mama czarodziejka” 
  
 

1. Jak mama odczarowała Wielkoluda? 

  
2. Czym mama zreperowała Księżyc? 

  
3. Co mama zrobiła z chmurką, aby nie rozpętała się burza? 

  
4. Jakim imieniem mama nazwała dinozaura, którego uratowała? 

 
5. Komu skradziono cień? 

 
6. Co mama zrobiła z drewnianym samochodem, aby chłopcy mogli nim jeździć? 

  

  
7. Co mama uratowała przed zawaleniem w czasie wichury? 

  
8. Na czym latała mama, jej mąż i synowie nad rynkiem miasteczka? 

  
  
 
 
 
 
 
  



 
„Cudaczek - Wyśmiewaczek” 

  
 

1. Kto był bohaterem lektury? 

   
2. Czym się odżywiał Cudaczek? 

   
3. Kto jeszcze występował w lekturze? 

 
 

4. Gdzie był schowany Cudaczek u Panny Obrażalskiej? 

  
5. W kogo przemienił się Cudaczek - Wyśmiewaczek? 

  
  
  
 
Dokończ zdanie: 
  

Cudaczek - Wyśmiewaczek to licho niepoczciwe, nie je, nie pije, 

tylko............................................................. . 

  
  
 
 
 
 
 
 
  



„Jacek, Wacek i Pankracek” 
  
 

1. Jak mieli na imię trzej chłopcy? 

   
2. Gdzie poznali się chłopcy? 

  

  
3. Jak miały na imię inne dzieci w klasie? 

  
4. Do której klasy chodziły dzieci? 

  
  
  
Uzupełnij tekst: 
  
Na początku dzieci z klasy 1 d myślały tylko o...................................................... . 
  
Potem zmieniły się. Zaczęły być solidarne i ......................................................... . 
  
Dbały o swoją..................................................... Pragnęły, aby wśród nich nie  
 
było...................................................... i złych......................................................  . 
  
 
  

koleżeńskie, uczniów, sobie, kłamców, klasę  
 

 
 
  
  
  
 
  



„Wiersze dla dzieci” - J. Tuwim 

 

„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 

  
1. Kto jest bohaterem wiersza? 

   
2. Co Grześ miał wrzucić do skrzynki? 

   
3. Do kogo był napisany list? 

   
4. W jakim kolorze była skrzynka? 

   
5. W jakim mieście mieszkał wuj Leon? 

  
6. Kogo tatuś przechodził koło skrzynki, gdy Grześ wrzucał list? 

  
7. Ile dziewczynek przechodziło obok skrzynki? 

  
  
 
 
 
 
 
 

 



„Wiersze dla dzieci” - J. Tuwim 

 

„Okulary” 
  

1. Jak miał na imię pan, który biegał i krzyczał? 

  
2. Czego szukał pan Hilary? 

  
3. Gdzie pan Hilary miał cały czas okulary? 

   
  
  

„Rzepka” 
  

4. Co zasadził dziadek w ogrodzie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestaw mini sprawdzianów służących do sprawdzenia  
znajomości lektur dla klas 2-3. 

ODPOWIEDZI 

„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK” 
1. Jak ma na imię mały ludzik - bohater lektury? (Plastuś) 
2. Z czego był wykonany Plastuś? (Z plasteliny)  
3. Kto ulepił Plastusia? (Tosia) 
4. Gdzie mieszkał Plastuś? (W piórniku Tosi) 
5. Kto oprócz Plastusia mieszkał w piórniku Tosi? (Gumka, stalówki, pióro, ołówek, scyzoryk)  
6. Jak miała na imię dziewczynka, która popsuła Plastusia, poobgryzała ołówek, wyszczerbiła scyzoryk 
i niszczyła wszystkie rzeczy? (Zosia) 
  

„CZARNA OWIECZKA” 
1. Jak miały na imię dziewczynki bliźniaczki? (Wisia i Zosia)  
2. Jakim zwierzątkiem opiekowały się dziewczynki? (Owieczką)  
3. Jak miała na imię owieczka? (Metka)  
4. Jakie zwierzę przygarnęło Metkę i wykarmiło ją? (Psica Wierna) 
  
 Ćwiczenie 
  
Jaka była Perełka, a jaka Metka? Wpisz w odpowiednie miejsce tabelki wyrazy. 
(wesoła, cicha, smutna, łagodna, spokojna, ruchliwa, hałaśliwa, posłuszna) 
  
Perełka               
Metka      

„KOPCIUSZEK” 
1. Jak wszyscy nazywali dziewczynkę - bohaterkę baśni? (Kopciuszek)  
2. Ile miała przyrodnich sióstr? (Dwie)  
3. Co miał uszyć Kopciuszek na bal swoim siostrom? (Sukienki)  
4. Kto pomógł Kopciuszkowi iść na bal? (Wróżka, chrzestna matka)  
5. O której godzinie dziewczynka miała opuścić bal? ( O północy)  
6. Co zgubił Kopciuszek uciekając z pałacu w czasie balu? ( Pantofelek, bucik) 
  
Ćwiczenia 
1. Utwórz formy zdrobniałe od podanych wyrazów: 
Córka 
Kopciuch 
Kot 
Mysz 
Matka 
Szczur 
  
2. Dopasuj do słów odpowiednie znaczenie: 
Dyrdymałki 
Landara 
Popielnik 
(rzeczy nieważne, duża kareta, miejsce przy piecu). 
  
3. Rozsypanka wyrazowa: „W baśni wszystko jest możliwe.” 
  



„JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM” 
1. Jak miał na imię chłopiec? (Wojtek)  
2. Gdzie mieszkał Wojtek? (We wsi Kozie Różki)  
3. Kim chciał zostać Wojtek? (Strażakiem) 
4. Co spowodowało wybuch pożaru we wsi? (Burza - błyskawica) 
5. Kogo uratował Wojtek? (Małego Henia)  
6. W jaki sposób Wojtek zawiadomił strażaków o pożarze? (Bijąc w dzwon) 
  
Tekst z lukami 
  
Wojtek mieszkał we wsi....................................................... Chciał zostać..................................... Był 
jednak na to za ....................................... . Podczas burzy uratował małego ............................................ 
i bił w........................................ na alarm. W nagrodę dostał złoty........................................... strażacki. 
  
(strażakiem, Henia, mały, Kozie Różki, hełm, dzwon) 
  

„PILOT I JA” 
1. Jak ma na imię chłopiec - bohater lektury? (Waluś)  
2. Co chciał mieć Waluś? (samolot)  
3. Kogo narysował Waluś na bloku? ( Pilota)  
4. Do kogo polecieli Waluś i pilot? (Do cioci Eli)  
5. Gdzie mieszkała ciocia Ela? (W Olsztynie)  
6. Czego zabrakło Walusiowi i pilotowi podczas lotu? (Benzyny - paliwa) 
7. Czym okazała się być przygoda chłopca? (Snem) 
  
 Tekst z lukami 
  
Waluś narysował wspaniały.......................................... i .................................... z wąsami. Waluś i pilot 
wsiedli do.........................................., który wzniósł się w......................................... Zabrakło im 
............................................... i musieli wylądować na różowym................................................. benzynę 
pożyczyli od .................................kolegi Walusia. Gdy popsuł się ........................................ Waluś 
narysował na plecach pilota............................... .Wylądowali w ................................................ cioci Eli. 
  
 
(pilota, Felka, silnik, samolot, spadochron, benzyny, ogródku, samolotu, obłoczku, chmury) 
  
  

„NASZA MAMA CZARODZIEJKA” 
1. Jak mama odczarowała Wielkoluda? ( Przekłuła go) 
2. Czym mama zreperowała Księżyc? ( Ciastem) 
3. Co mama zrobiła z chmurką, aby nie rozpętała się burza? ( Wyprała ją)  
4. Jakim imieniem mama nazwała dinozaura, którego uratowała? ( Kubuś)  
5. Komu skradziono cień? ( Sośnie)  
6. Co mama zrobiła z drewnianym samochodem, aby chłopcy mogli nim jeździć? ( Powiększyła go) 
7. Co mama uratowała przed zawaleniem w czasie wichury? ( Dzwonnicę)  
8. Na czym latała mama, jej mąż i synowie nad rynkiem miasteczka? ( Na poduszkach) 
  

 
 
 
  



„CUDACZEK - WYŚMIEWACZEK” 
1. Kto był bohaterem lektury? ( Cudaczek - Wyśmiewaczek) 
2. Czym się odżywiał Cudaczek? ( Śmiechem) 
3. Kto jeszcze występował w lekturze? ( Panna Obrażalska, Złośnicki, Beksa, Rozczochrana) 
4. Gdzie był schowany Cudaczek u Panny Obrażalskiej? ( W warkoczyku) 
5. W kogo przemienił się Cudaczek - Wyśmiewaczek? ( W Cudaczka - Śmiejaczka) 
  
Dokończ zdanie: 
  
Cudaczek - Wyśmiewaczek to licho niepoczciwe, nie je, nie pije, tylko..................................................... 
( wyśmiewaniem żyje)  
 

„JACEK, WACEK I PANKRACEK” 
1. Jak mieli na imię trzej chłopcy? ( Jacek, Wacek, Pankracek) 
2. Gdzie poznali się chłopcy? ( W szkole) 
3. Jak miały na imię inne dzieci w klasie? ( Wojtaszek, Stachurka, Feluś, Basia, Ola) 
4. Do której klasy chodziły dzieci? ( Do I d) 
  
Uzupełnij tekst: 
  
Na początku dzieci z klasy 1 d myślały tylko o...................................................... 
Potem zmieniły się . Zaczęły być solidarne i ......................................................... 
Dbały o swoją..................................................... Pragnęły, aby wśród nich nie 
było...................................................... i złych...................................................... 
  
( koleżeńskie, uczniów, sobie, kłamców, klasę)  
  

„WIERSZE DLA DZIECI” - J. TUWIM 
  
„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 
1. Kto jest bohaterem wiersza? ( Grześ i jego ciocia) 
2. Co Grześ miał wrzucić do skrzynki? ( List) 
3. Do kogo był napisany list? ( Do wuja Leona) 
4. W jakim kolorze była skrzynka? ( W czerwonym) 
5. W jakim mieście mieszkał wuj Leon? ( W Łodzi) 
6. Kogo tatuś przechodził koło skrzynki, gdy Grześ wrzucał list? ( Halinki)  
7. Ile dziewczynek przechodziło obok skrzynki? ( Trzy) 
  
„Okulary” 
1. Jak miał na imię pan, który biegał i krzyczał? ( Hilary) 
2. Czego szukał pan Hilary? ( Okularów) 
3. Gdzie pan Hilary miał cały czas okulary? ( Na własnym nosie) 
  
„Rzepka” 
1. Co zasadził dziadek w ogrodzie? 
 

 

 

 



................................................................ 
(imię i nazwisko) 
............................................................... 
Klasa 

„NAJMILSI” 
 

1. Jakie zwierzęta kryją się pod tymi imionami?  
 

Muszka, Komar ........................................................ 

Jarzębaty  ........................................................ 

Maciuś  ........................................................ 

Szaruś   ........................................................ 

Ona   ........................................................ 

Pan Twardowski ........................................................ 

Gryzunia  ........................................................ 

Fufu Tup-Tup  ......................................................... 

Kitka   ......................................................... 

 
2. Odpowiedz na pytania dotyczące treści opowiadań.  

 
„Muszka” 
- Kogo Muszka uznała za swojego pana? 

............................................................................................................................................. 

- Przed, czym uratowała dom i jego mieszkańców? 

............................................................................................................................................. 

„Szaruś” 
- Dlaczego Szaruś trafił do domu Reni? 

............................................................................................................................................. 

- W jaki sposób dziewczynka karmiła Szarusia? 

............................................................................................................................................. 

„Jarzębaty” 
- Kogo Jarzębaty chętnie dziobał w pięty? 
............................................................................................................................................ 
- Kto był jego ulubieńcem? 
............................................................................................................................................ 
 
„Maciuś” 
- Gdzie Renia znalazła Maciusia? 

........................................................................................................................................... 

- Jakie miejsce w domu było Maciusiowym królestwem? 

........................................................................................................................................... 



„Ona” 
- W jaki dziwny sposób trafiła Ona do domu Reni? 

........................................................................................................................................... 

- Przed kim dzieci musiały jej bronić, gdy w biały dzień wyfrunęła do ogrodu? 

............................................................................................................................................ 

 
„Pan Twardowski” 
- Gdzie dzieci trzymały Pana Twardowskiego? 

............................................................................................................................................ 

- Jakie miejsce znalazły mu po wyniesieniu go z ogrodu? 

............................................................................................................................................ 

 
„Gryzunia” 
- Kogo pewnej nocy wystraszyła Gryzunia, budząc przy tym wszystkich domowników? 

........................................................................................................................................... 

- W czym wykąpała się Gryzunia, co mogło się dla niej źle skończyć? 

........................................................................................................................................... 

 
„Fufu tup-tup” 
- Kto pierwszy wywęszył małego Fufu koło ogrodowego klombu? 
........................................................................................................................................... 
- Jaką zabawną kryjówkę znalazł sobie, gdy Renia na próżno szukała go w całym domu? 
........................................................................................................................................... 
 
„Kitka” 
- Czym Renia karmiła Kitkę, gdy ta była mała? 
............................................................................................................................................ 
- Co się stało, gdy Kitka wypiła lekarstwo mamy Reni? 
............................................................................................................................................ 
 
„Komar” 
- Od kogo Renia otrzymała Komara w prezencie? 
............................................................................................................................................ 
-Jaka była ulubiona zabawa Komara? 
............................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 



II. WESOŁE HISTORIE 
 

1. Rozwiąż krzyżówkę. 
 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

 
 
 
 

1) Wędrująca kaczka. 

2) Rak ...................., towarzysz kaczki. 

3) Ptak –gospodyni nie lada. 

4) Zwierzę, które nigdy prawdy nie mówiło. 

5) Przedmiot, którego myszki musiały pytać o pozwolenie na tańce. 

6) Wykluł się z jaja, gdy to spadło z pieca. 

7) Gotowała go sroczka dla gości w garnuszku, garnku i saganie. 

8) Panny z bajki „Zabawa Myszek” 

9) Dziewczynka, która próbowała zabawić płaczącego Jasia. 

10) Mądra kurka. 

11) Za karę musiała odszukać go koza, bo dziad wypędził go z domu? 

12) Zreperował rozbity dzban. 

13) Miś, gość glinianego dzbanka, który nie umiał się bawić? 

14) Pies, którego zajączek Szaraczek wywiódł w pole? 

 
 
 
 
 



 
2. Jak nazywały się części ciała zajączka Szaraka, który wywiódł w pole psa?  

 
Zęby   ..................................  

Oczy  ..................................  

Sierść  ..................................  

Uszy  .................................. 

Nogi  .................................. 

 
3. Jak się nazywali goście w glinianym dzbanku?  

 
Mucha i bąk  .................................................  

Żaba  .................................................  

Mysz  .................................................  

Zajączek .................................................  

Lisek  ................................................. 

 
4. Do kogo musiała udać się kurka Złotopiórka po ratunek dla kogutka Szałaputka? 

 
........................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 
 
 

III. RZEMIEŚLNICZEK – WĘDROWNICZEK 
 
„O wesołym krawczyku nożycach i igle” 
 

1. Z czego krawczyk uszył kubrak dla niedźwiedzia obdartego przez zbójców ze skóry? 

.................................................................................................................................... 

2. Jaka była przyczyna smutku wszystkich mieszkańców miasteczka? 

.....................................................................................................................................  

3. Jaką nagrodę otrzymał krawczyk od mieszkańców miasteczka za swą pomoc? 

...................................................................................................................................... 

 
 
 
 



„O szewczyku, siedmiomilowych butach i człeku wędrownym” 
 

1. Jakie było marzenie małego szewczyka? 

............................................................................................................................................... 

2. Kim został zanim awansował na majstra? 

............................................................................................................................................... 

3. O co poprosił człeka wędrownego w zamian za podarowane mu siedmiomilowe buty? 

............................................................................................................................................... 

 
„O małym murarczyku, który kamieniom rozkazywał” 
 

1. Gdzie baba znalazła małego znajduszka? 

............................................................................................................................................ 

2. Po co chłopiec wyruszył w świat? 

............................................................................................................................................ 

3. Kto mu doradził aby został murarczykiem? 

............................................................................................................................................  

 
„O stolarzu, leśnym dziadku i zaklętej lipie” 
 

1. Kto strzegł stuletniego dębu w środku lasu, w którym mieszkał Leśny Dziad? 

.............................................................................................................................. 

2. Co robił stolarz z wysokich sosen, a co z dębowych desek? 

.............................................................................................................................. 

3. Jaki przedmiot rozweselający ludzi wykonał z lipowego drewna podarowanego mu 
przez Leśnego Dziada? 

………………………………….......................................................................................... 
 
 „Dar czterech wróżek” 
 

1. Z kim podzieliła się dziewczynka suchą kromką chleba?............................................ 

2. Którą wróżkę wybrała jako najpiękniejszą?................................................................ 

3. Co przyniosła w fartuszku do ojcowej chaty?............................................................. 

 

„O szklarzu i różowych szybkach” 

1. Gdzie terminował Jacek?.................................................................................................. 

2. Kto w końcu pomógł Jackowi znaleźć stałą pracę?............................................................. 

3. W oknie czyjej chatki założył zaczarowaną różową szybkę?............................................... 



 

IV. IDZIE NIEBO CIEMNĄ NOCĄ 

 

Z jakich wierszy pochodzą te zwrotki: 

 

1. Szare niebo za oknem.  

Szare drzewa w sadzie.  

Szary deszcz się na wszystkim.  

Szarą mgiełką kładzie   ...................................................................... 

 

2. Przyleciały skowroneczki  

z radosną nowiną,  

zaśpiewały zawołały  

ponad oziminą    ............................................................................ 

 

3. Cały dzień w podróży  

ode wsi do miasta.  

Turkotały koła wozu,  

koń kopytem trzaskał   ……..................................................................... 

 

4. Gwiazdki nie są do zabawy,  

tożby Nocka była zła.  

Ej! Usłyszy kot kulawy!  

Cicho bądźcie! ...A, a, a   ......................................................................... 

 

5. Choineczka w lesie stała,  

Z roku na rok podrastała.  

A czuwali nad nią stale leśnicy i krasnale.  

Oj, lesie, lesie!    …....................................................................... 

 

6. Wyszła myszka z zapiecka,  

przydreptała do dziecka,  

Choć ta myszka tak mała  

nic się kotków nie bała   ........................................................................... 

 


