Pytania do Turnieju klas 2018
nr

pytanie

odpowiedź

1

Jak się nazywa i czyją siostrą jest
autorka, najbardziej znanego i jak
dotąd zdecydowanie najlepszego
polskiego tłumaczenia książek o misiu,
przyjacielu Krzysia?

Irena Tuwim, siostra poety Juliana Tuwima

2

Podaj imiona autora książek o Kubusiu
Puchatku

Alexander Alan

3

Pierwsze wydanie książki Winnie the
Pooh ukazało się w roku:
a) 1895 b) 1926 c) 1984 d) 2001

b) 1926

4

Podaj brzmienie dwóch imion syna
pisarza oraz dwóch imion, które
podaje w książce Krzyś

imiona syna pisarza to: Christopher Robin;
a Krzyś Prosiaczkowi mówi, że jego imiona to:
Stefan Krzysztof

Pluszowa zabawka kupiona dla małego
Krzysia w sklepie Harrodsa swoje imię
zawdzięcza?

Winnie - było to imię lubianej przez Krzysia
niedźwiedzicy z londyńskiego ogrodu
zoologicznego
Puchatkiem Krzyś nazywał pokrytego białym
puchem łabędzia

5
6
7

Skąd wzięło się imię niedźwiedzicy
z londyńskiego zoo: Winnie? Od czego
to imię pochodzi?
a) to zdrobnienie od Winifredy
b) od nazwy kanadyjskiego miasta
Winnipeg (niedźwiedzicę sprowadzono
z Kanady)
c) od nazwy winnicy we Francji
Kto imię głównego bohatera
przetłumaczył na język polski
w szokujący dla wielu sposób, jako:
Fredzia Phi-Phi?

b) od nazwy kanadyjskiego miasta Winnipeg
(niedźwiedzicę sprowadzono z Kanady)

Tłumaczka Monika Adamczyk-Garbowska

8

Jakie nazwisko złotymi literami było
wypisane na tabliczce na drzwiach
domu Kubusia Puchatka?

Pan Woreczko

9

Jak swojego przyjaciela misia
wykorzystał królik, gdy po małym
Conieco Kubuś zaklinował się
w otworze jego norki?

Tylne łapki Puchatka wykorzystał jako wieszak
na ręczniki

W jakim gatunku drzewa mieścił się
domek Prosiaczka z napisem: „WSTĘP
BRON”
a) w buku
b) w dębie
c) w sośnie
d) w brzozie

a) w buku

11

Kto mieszkał w Stumilowym Lesie?

Sowa Przemądrzała

12

Jeżeli ktoś chciał zasięgnąć porady
u Sowy Przemądrzałej powinien pukać,
czy dzwonić?

Dzwonić

13

Gdzie Puchatek z Prosiaczkiem
przygotowali pułapkę na Słonie?
a) w Stumilowym Lesie
b) obok domku Kłapouchego
c) przy norce Królika
d) przy Sześciu Sosnach

d) przy Sześciu Sosnach

14

Jakie dwa prezenty otrzymał
Kłapouchy na urodziny od Kubusia
i Prosiaczka?

Baryłkę po miodzie do przechowywania
różnych różności i pęknięty balonik

15

Ile kieszeni musiał by mieć Królik,
gdyby nosił w nich swoją rodzinę (jak
Kangurzyca)?

Osiemnaście – bo 17 członków rodziny
i 18 kieszeń na chusteczkę do nosa

16

Jakie imię otrzymał Prosiaczek, gdy
udawał, że jest Maleństwem?

Tomasz Nieboraczek

17

Jak nazywał się ostatni krewny-iznajomy Królika?

Alojzy Chrząszcz

18

Jak nazywało się miejsce, gdzie Krzyś
przechowywał swoje stare zabawki?

Umówiona Kryjówka

19

Kto znalazł Biegun Północny i czym on
był?

Kubuś Puchatek znalazł biegun z drewnianego
konia – starej zabawki Krzysia

20

Kto [według Prosiaczka] w odróżnieniu
od Sowy, („która nie ma wiele Rozumu,
chociaż jest Uczona”); „nie Uczył się
z Książek, ale mimo to zawsze potrafi
coś Mądrego Wymyślić”?

Królik

10

21

Czym był statek Kubusia Puchatka:
„Pływający Miś”?

Garnek po miodzie

22

Jak Krzyś nazwał statek, na którym
popłynęli z Puchatkiem by ratować
Prosiaczka (odwrócony parasol)

„Rozumek Puchatka”

23

Na końcu książki Kubuś Puchatek
bohater tytułowy otrzymuje prezent –
co to takiego?

Skrzynka kolorowych ołówków

24

Jaką godzinę zazwyczaj pokazywał
zegar w domu Puchatka?

Pięć przed jedenastą

25

Zacytuj chociaż mały fragment
Mruczanki z Nadworu (czyli takiej,
którą śpiewa się na dworze, kiedy pada
śnieg)

„Im bardziej pada śnieg, bim-bom…” s. 13

26

Gdy Puchatkowi marzły paluszki,
wtedy Prosiaczkowi marzły…

Uszki

27

Czyim mieszkaniem była Chatka
Puchatka?

Była to Chatka dla Kłapouchego w Zakątku
Puchatka

28

Co lubią jeść Tygrysy (według książki
Chatka Puchatka)?

Tran

29

Jak nazywał się jeden z krewnych-iznajomych Królika, którego szukali
przyjaciele?

Bardzo Mały Żuczek

30

Nasiona jakich kwiatów dostał
Puchatek od Krzysia?

Nasturcji

31

Jaki kolor miały szelki Krzysia?

Niebieski

32

Gdy Kłapouchy wpatrywał się w trzy
patyki, twierdził , że jest to jaka litera?

A

33

Jak miał na imię wuj Sowy
Przemądrzałej?

Robert

34

Jaką nazwę otrzymał nowy dom Sowy?

Sowjufka (a gdy siadł na nim Kłapouchy: Kleks)

35

Gdzie przeprowadziła się Sowa, gdy jej
dom już nie nadawał się do
mieszkania?

Do domu Prosiaczka

36

Ułóż z „rozsypanych” wyrazów cytat
z książki

37

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Są tacy, co mają …………… a są tacy, co
go nie mają, i już”

rozum

38

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Jedyny powód ……………………………….,
jaki znam, to ten, że się jest pszczołą”

bzykania

39

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Dziwny jest niedźwiedzi ród,
Że tak bardzo lubi ….”

miód

40

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Gdyby ………………….były Niedźwiadki,
Nisko na ziemi miałyby chatki”

Pszczołami

41

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„A na garnku tak jak….
Napisane było MJUT”

drut

42

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Są tacy, co potrafią, a są tacy, co
nie…….. W tym cała rzecz”

potrafią

43

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„Wszyscy w długim szli szeregu,
By Północny odkryć…………….”

Biegun

44

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„……………., moi drodzy, nie ma
żadnego pożytku z tego,
kiedy się na nim siedzi”

Oset

45
46

Uzupełnij cytat o brakujące słowo:
„O tym Misiu, mężnym, znanym,
Co miał ………………….. Niesłychany”
Ułóż z „rozsypanych” wyrazów cytat
z książki

Rozum

Koperty z cytatami do losowania

47

Gdy Kubuś Puchatek nie potrafił
zasnąć - liczył słonie. W pewnym
momencie zdenerwował się i wyszedł
z łóżka. Do ilu słoni doliczył?
a) 17 b) 148 c) 385 d) 587

d) Był to słoń numer 587

48

W którym roku Aleksander Alan Milne
napisał książkę: Chatka Puchatka?
a) 1798 b) 1867 c) 1928 d) 1966

1928

49

Podaj daty urodzenia i śmierci autora
książek o Kubusiu Puchatku:
a) 1758-1965 b) 1882- 1956 c) 18871925 d) 1948- 2001

b) 1882- 1956

50

Gdzie Puchatek znalazł ogon
Kłapouchego?

W rezydencji Sowy Przemądrzałej, gdzie
ogonek spełniał funkcję sznurka od dzwonka

51

W jakim gatunku drzewa mieścił się
dom Sowy Przemądrzałej?

W kasztanowcu

52

Czyje ślady tropili Puchatek
z Prosiaczkiem w Wielkim Lesie?

Swoje własne

53

Kto odkrył Biegun Północny (według
książki Aleksandra Alana Milne`go)?

Kubuś Puchatek

54

Jak na mapie określany jest zakątek,
w którym mieszka Kłapouchy?

Ponury, wilgotny i smutny
(wystarczy podać jedno z tych określeń)

55

Kubuś Puchatek najbardziej lubi
słuchać historii opowiadających
o jednym szczególnym temacie.
Jaki to temat?

Lubi opowieści o nim samym – o Kubusiu
Puchatku

56

Kto to był Jan Woreczko?

Nazwisko które było wypisane nad
mieszkaniem Kubusia

57

Na jakim gatunku drzewa mieszkały
pszczoły?

Był to dąb

58

Jakiego koloru był balon, którym Kubuś
wzniósł się do gniazda pszczół?

Był on niebieski

59

Jak długo po przygodzie z balonem
Kubuś nie mógł wyprostować łapek?

Ponad tydzień

60

O jakiej godzinie Kubuś miał zawsze
ochotę na małe co nieco?

Ok. 11.00

61

Co rosło u stóp drzewa, z którego
spadł Kubuś Puchatek?

Krzaki jałowca

62

Co było najbardziej ulubionym
przysmakiem Kubusia?

Miód

63

Co pożyczył Kubuś od Krzysia, aby
wspiąć się na drzewo?

Duży niebieski balon

64

Co zgubił Kłapouchy?

Swój ogon

65

Co Prosiaczek chciał dać Kłapouchemu
w prezencie urodzinowym?

balonik

66

Czym Kłapouchy poczęstował
Tygryska?

ostem

67

Co według Puchatka robią jaguary?

Czają się na gałęziach i spadają na tego, kto
przechodzi pod spodem

46. Ułóż z „rozsypanych” wyrazów cytat z książki: [cytaty drukujemy, tniemy na poszczególne słowa i wkładamy do
kopert].

8a) „Są tacy, co mają rozum a są tacy, co go nie mają, i już”
8b) „Jedyny powód bzykania, jaki znam, to ten, że się jest pszczołą”
8c) „Dziwny jest niedźwiedzi ród,
Że tak bardzo lubi miód”
8d) „Gdyby Pszczołami były Niedźwiadki,
Nisko na ziemi miałyby chatki”
8e) „A na garnku tak jak drut
Napisane było MJUT”
8f) „Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz”
8g) „Wszyscy w długim szli szeregu,
By Północny odkryć Biegun”
8h) „Oset, moi drodzy, nie ma żadnego pożytku z tego, kiedy się na nim siedzi”
8i) „O tym Misiu, mężnym, znanym,
Co miał Rozum Niesłychany”

