
Zad.1 

Wybierz właściwą odpowiedź i zapisz w zeszycie wraz z pytaniem.  
 

1. Dlaczego majstra Antonio nazywano Wisienką?  

     A. Bardzo lubił jeść wiśnie.  

     B. Przed jego domem rósł wiśniowy sad.  

     C. Z powodu koniuszka nosa świecącego jak dojrzała wiśnia.  

 

2. Z jakiego powodu Dżeppetto wystrugał pajaca z drewna? 

     A. Chciał go podarować swojej chorej wnuczce, aby ją rozweselić.  

     B. Chciał z nim wędrować po świecie, aby zarobić na kawałek chleba. 

     C. Chciał z nim stanąć do konkursu na najpiękniejszą drewnianą lalkę.  

 

3. Dlaczego Pinokio rzucił młotkiem w Gadającego Świerszcza?  

     A. Świerszcz kazał mu iść do szkoły.  

     B. Świerszcz nie chciał pomóc pajacowi w uwolnieniu Dżeppetta z więzienia.  

     C. Świerszcz po dłuższym napominaniu chłopca stwierdził, że Pinokio jest pajacem i, co   

           gorsza, ma drewnianą, zakutą pałę.  

 

4.  Co Dżeppetto dał Pinokiowi do jedzenia po wyjściu z więzienia?  

      A. Trzy gruszki. 

      B. Chleb, który dostał od staruszka. 

      C. Jajecznicę na wodzie zrobioną z jajka, które znalazł w śmieciach.  

 

5. Na co Dżeppetto przeznaczył pieniądze, które dostał za swój kaftan?  

      A. Na coś do jedzenia.    

      B. Na ubranko szkolne dla pajaca. 

      C. Na elementarz szkolny dla Pinokia.  

 

6. W jaki sposób Pinokio znalazł się w teatrze marionetek? 

       A. Dostał się na przedstawienie za pieniądze ze sprzedaży elementarza. 

       B. Chciał pracować w teatrze, aby w ten sposób zarobić na swoje utrzymanie.  

       C. Dżeppetto zabrał go tam na przedstawienie.  

 

7. Kto okazywał litość przez kichanie?  

      A. Wróżka. 

      B. Gadający Świerszcz.  

      C. Dyrektor cyrku, Ogniojad.  

8. Co zrobił Pinokio z pieniędzmi otrzymanymi od Ogniojada?  

     A. Oddał swojemu tatusiowi. 

     B. Namówiony przez Lisa i Kota zasadził na Polu Cudów. 

     C. Zasadził na Polu Cudów, a pomnożone pieniądze oddał tatusiowi.  

 

9. Kogo zbójcy powiesili na gałęzi Wielkiego Dębu?  



     A. Gospodarza z karczmy „Pod Czerwonym Rakiem”. 

     B. Gadającego Świerszcza.  

     C. Pinokia. 

  

10. Dlaczego Pinokio pilnował kurnika jako pies?  

     A. Został schwytany przez wieśniaka, gdy będąc głodnym, zrywał winogrona.  

     B. Zgłosił się na służbę, aby zdobyć pieniądze dla chorego Dżeppetta.  

     C. Został schwytany przez wieśniaka, gdy chciał okraść jego kurnik. 

 

11. Z kim Pinokio uciekł do Zabawkonii? 

      A. Pinokio uciekł sam. 

      B. Pinokio uciekł z Knotem. 

      C. Pinokio uciekł z Knotem i z Lisem.  

 

12. Dlaczego Pinokio zmienił się w osła?  

      A. Zmieniła go Wróżka, aby ukarać go za złe zachowanie.  

      B. Zmienił go Ogniojad, aby pracował dla niego w cyrku.  

      C. Zmiana była konsekwencją pobytu w Zabawkonii.  

 

13. Kogo odnalazł Pinokio w cielsku rekina?  

      A. Knota.  

      B. Wróżkę.  

      C. Dżeppetta. 

 



 


