
Konkurs plastyczny dla uczniów klasy I 

Konkurs wiedzy pt.: „Znamy baśnie H. Ch. Andersena” 

dla uczniów klas II-III 

Regulamin konkursu plastycznego: 

 - w konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do klas I w Gortatowie 

oraz  w Cielętach, 

 - warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie jednej pracy plastycznej, 

związanej tematycznie z twórczością H. Ch. Andersena (praca może 

przedstawiać bohatera, postacie z wybranej baśni lub ilustrację do baśni), 

- praca może być wykonana dowolną techniką na papierze A-4 lub A-3 

(wyklucza się prace przestrzenne), 

- proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, 

pisak, kredki, wyklejanki, kolaże, 

- każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę ( na odwrotnej stronie 

pracy): imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz tytuł i nazwę bohatera z 

przedstawionej baśni, 

- termin dostarczania prac upływa 30 kwietnia 2020r., prace konkursowe należy 

przesyłać na adres: paula.217@wp.pl (Paulina Uździńska), 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do szkoły. 

 

Regulamin konkursu wiedzy 

1. Konkurs ma zasięg szkolny i skierowany jest do uczniów klas II-III. 

2. Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się  z baśniami: 
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o „Brzydkie kaczątko”  
o „Calineczka”  
o „Dziewczynka z zapałkami”  
o „Księżniczka na ziarnku grochu”  
o „Słowik  
o „Świniopas”  
o „Dzikie łabędzie”  
o „Nowe szaty cesarza”  
o „Królowa Śniegu”  

3. Kolejność miejsc zależna jest od ilości zdobytych punktów, łączna ilość 

punktów możliwa do uzyskania wynosi: 30 

4. Kwiz należy pobrać, wypełnić w programie WORD lub OPEN OFFICE i wysłać 

do dnia 30 kwietnia na adres: renata.czar@wp.pl  

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa 

szkoły. 

 

 

Powodzenia :) 
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Kwiz „Znamy baśnie H. CH. Andersena” 

 wybierz właściwą odpowiedź (podkreśl ją lub pogrub czcionkę lub zmień czcionkę na 

inny kolor  lub zaznacz zakreślaczem), 

 w zad. od 21-30 wpisz odpowiedzi, 

  za poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, 

 możesz zdobyć 30 pkt. 

1. Jaki kraj jest ojczyzną Andersena?  

a) Dania,  

b) Szwecja,  

c) Norwegia. 

2.  Z jakiej baśni pochodzi tekst „ Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo 

było bardzo niedobre dla niego.”?  

a) „Dzikie łabędzie”,  

b) „Brzydkie kaczątko”, 

c) „Słowik 

3. Jaki tytuł nadano sztucznemu słowikowi?  

a) cesarski śpiewak,  

b) czołowy śpiewak,   

c) śpiewak cesarskiej sypialni 

4. Kto był pierwszym narzeczonym Calineczki ?  

a) kret,  

b) ropuch,  

c) chrabąszcz.   

5. Z jakiej baśni pochodzi fragment- „Księżniczek było dużo, jednakże książę nigdy nie mógł 

zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki”?  

a) „Calineczka”,  

b) „Księżniczka na ziarnku grochu”,  

c) „Królowa Śniegu”.  

6. Jak Brzydkie Kaczątko spędziło zimę?  

a) marzło i głodowało,  

b) opiekowali się nim dobrzy ludzie,  

c) mieszkało z mamą kaczką.  

7. Jaka zabawkę wykonał Świniopas?  

a) różę,  

b) słowika,  

c) garnek.  

8. Z jakiej baśni pochodzi fragment- „Patrzcie on jest nagi!”?  

a) „Nowe szaty cesarza”,  

b) „Dzikie łabędzie,”   

c) „Słowik.”  



9. Jaki wyraz miał ułożyć Kay?  

a) wszechmoc,  

b) wieczność,  

c) wiara 

10. Kogo poślubiła Calineczka?  

a) księcia elfów,  

b) kret,  

c) motyla.  

11. Z jakiej rośliny musiała tkać Eliza koszule dla swoich braci?  

a ) łopian ,  

b) rumianku,  

c) pokrzywy.  

12. Kim wcześniej były dzikie łabędzie?  

a) kaczątkami,  

b) księżniczkami,  

c) królewiczami.  

13. Jakie zwierzęta ciągnęły sanie Królowej Śniegu?  

a) renifery  

b) woły,  

c) konie.  

14. Z jakiej baśni pochodzi fragment-„ W środku kwiatu siedziała na zielonym słupku 

maleńka dziewczynka”?  

a) „Księżniczka na ziarnku grochu”,  

b) „Calineczka,”  

c) „Nowe szaty cesarza”.  

15. Co spowodowało zmianę zachowania Kaya?  

a) wpadnięcie szkła do oka,  

b) wpadnięcie szkła do oka i serca,  

c) wpadniecie szkła do nosa.  

16. W jaki dzień znaleziono zamarzniętą dziewczynkę z zapałkami?  

a) w wigilię Bożego Narodzenia,  

b) w wigilię jej imienin,  

c) w wigilię Nowego Roku. 

17. Jak miała na imię przyjaciółka Kaya?  

a) Gerda,  

b) Garda,  

c) Gurda  

18. W jakim kraju rozgrywa się akcja baśni pt. „ Słowik”?  

a) w Japonii,  

b) w Chinach,  

c) w Chile.  



19. W jakiego ptaka przemieniło się „Brzydkie Kaczątko”?  

a) gęś,  

b) indyka,   

c) łabędzia.  

20.  Jak po ślubie miała na imię Calineczka?  

a) Maja,  

b) Elfia,  

c) Maleńka. 

21. Zgadnij o jaką baśń chodzi  i wpisz jej tytuł   

Wykluło się z jajka, spojrzało w toń wody  

i zapłakało z powodu urody.  

Za kacza mamą powędrowało,  

nad swą brzydotą ubolewało.................................................... 

22. Zgadnij o jaką baśń chodzi  i wpisz jej tytuł   

Z jakiej to baśni- wiadomo,  

powiedzcie sami-  

źle jest się bawić zapałkami..................................................... 

23. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

„ Mogłabyś zostać u mnie przez zimę, ale musisz ładnie, czysto sprzątać mój pokój i 

opowiadać mi bajki, bo bardzo bajki lubię.”.................................. 

24. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

„Dlaczego nie zgodziłam się być żoną pięknego księcia. Ach, jakże jestem 

nieszczęśliwa!”................................................................. 

25. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

 „Wygnałem cię z mego państwa! A jednak odpędziłeś twym śpiewem złe moce od mego 

łoża”................................................. 

26. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

„ Słuchaj no, towarzyszu, jesteś taki brzydki, że cię nawet polubiliśmy. Czy chcesz pociągnąć 

z nami i zostać wędrownym ptakiem?”......................................................... 

 

27. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

„Jeżeli uda ci się ułożyć to słowo, staniesz się zupełnie niezależny, podaruję ci cały 

świat”.................................................................  

 



28. Która z postaci wypowiedziała te słowa? 

 „ Lećcie sobie w świat i sami się o siebie troszczcie.”....................  

29. Rozszyfruj tytuły baśni. 

wone ytsza erzacas............................................................ 

30. Rozszyfruj tytuły baśni.  

 

panioswiś............................................................................ 

Liczba punktów:…………………. 

 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko 

…………………………………… 

Klasa 

………………………………….. 

Nazwa szkoły 

 

          

 

 


