
 

Czytelniczy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Joanny Papuzińskiej 

1. W którym roku Joanna Papuzińska otrzymała 
Order Uśmiechu? Zaznacz prawidłową 
odpowiedź. 
 
a. 2005       
b.  1995 
c. 2003 
d. 1999 

 
2. Uzupełnij tytuły. 

 
………………….. kreski. 
Czytania ………………… . 
………….i ……………. wierszyki domowe. 
Bajka o smoku …………………………… . 

 
3. Jak Mama naprawiła uszkodzony róg księżyca? 

(Nasza Mama czarodziejka) Zaznacz 
prawidłową odpowiedź. 
 
a. Ulepiła róg z ciasta 
b. Zrobiła róg na szydełku 
c. Dokleiła ród z papieru 
d. Uszyła róg ze starej poszewki na poduszkę 

 
4. W jaki sposób ciocia Tygrys dostarczyła kaszę 

do domu Asiuni? (Asiunia)  
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 
a. Ukryła kaszę w dziecięcych ubrankach 
b. Przyniosła kaszę w wełnianej czapce 
c. Wypchała kasza buty 
d. Ukryła kaszę pod jajkami w koszyku 

 
5. Uzupełnij fragmenty tekstów. 

 
a. Gdzie szukać …………………? 

W ………………….. cioci? 
Czy w kwiecie ………………..? 
Może w ……………….. jest –  
bo on taki ……………………… , 
może ją roznoszą …………………………… 
Na ………………, w ………..………dzbanuszkach? 
                                           (Pytania) 
 

 

b. Na naszej …………….mieszkali dwaj 
…………………, których ……………… 
miał…………………… . ………………………..  im 
……………….., a oni puszyli się jak ……………., 
bo to nie byli ……………… ………………….. .  
 

Kiedy ten ich wujek ……………….. i zostawiał 
……………………….. na ulicy, oni nikomu nie dawali 
się do niego nawet …………………… . 
                           (Nasza mama czarodziejka) 
 

 
c. A ………………….. z ………………….. świata 

nadjechał nasz ……………….. . 
Stanął …………… przed jamą i …………….. : „cmok!” 
Wtedy ……………….., posłusznie wyjrzał z jamy 
…………. . 
                                                 (Historia) 
 

d. Ale pewnego ……….. starsi …………. mówią,  
że oni idą do ………………….., bo tam …………….. 
Powstanie. Oni muszą tam …….. i walczyć 
z ………………, bo są ………………….i złożyli 
…………………….. . (…)  
Jednak nie udaje im się ……………. do ……………….,  
bo ……………… na ………….. są pilnowane przez 
……………………. wojsko, które nie przepuszcza 
…………….. 
                                                  (Asiunia) 
 

 
6. Wymyśl hasło zachęcające do poznania twórczości 

Joanny Papuzińskiej. 
 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię……………………………………………………………………………… 

Nazwisko……………………………………………………………………… 

Wiek…………………………………… klasa …………………………….. 

Placówka zgłaszająca……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 


