
Uczniom klasy 5 i 6 a także wszystkim pozostałym, którzy znają 

książkę 

"Magiczne drzewo. Czerwone drzewo" A. Maleszki proponujemy 

konkurs ze znajomości jej treści. 

Wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytania, a odpowiedzi zapisać i przesłać na adres 

amstolarscy@poczta.onet.pl 

Nagroda to ocena za zadanie dodatkowe z języka polskiego z wagą 2  

1. W którym roku miała miejsce straszliwa burza? 

……………………………………………………………………….. 

2. Ile dni i ile nocy burza trwała bez przerwy? 

………………………………………………………………………. 

3. Którego dnia burzy piorun uderzył w drzewo? 

………………………………………………………………………. 

4. Jak określano drzewo: 

a) Magiczne 

b) Fantastyczne 

c) Czarodziejskie 

 

5. Jakiego gatunku było to drzewo: 

a) Sosna 

b) Buk 

c) Dąb 

d) Świerk? 

 

6. O której godzinie zakończyła się burza?  

………………………………………………………………………. 

 

7. Dlaczego po burzy zaczęły się dziać na świecie niesamowite wydarzenia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. O której godzinie obudził się Kuki? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Dlaczego Kuki natychmiast zamknął oczy? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Co było napisane na drzwiach Tośki? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Ile lat miał Kuki? 

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

 

12. Jakie nazwisko nosiła rodzina? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

13. Jaki instrument muzyczny Kuki uznał za broń? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Ile lat miał Filip? 

…………………………………………………………. 

 

15. Które z dzieci uczęszczało do szkoły muzycznej? 

………………………………………………………………………………… 

 

16. Kim byli rodzice bohaterów? 

………………………………………………………………………………… 

 

17. Jak zwracała się mama do Kukiego? 

………………………………………………………………………………….. 

18. Jak nazywała się fabryka mebli, w której wyprodukowano krzesło? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

19. Jaki kolor miało krzesło? 

………………………………………………………………………………………………….. 

20. W jakim mieście miały się odbyć targi mebli? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

21. Jakie imię nosiła ciotka? 

……………………………………………………………………………………………….  

22. Do czego wpadł Kuki? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

23. Jak określił ciotkę tato? 

……………………………………………………………………………………………… 

24. Kim była ciotka dla mamy bohaterów? 

……………………………………………………………………………………………… 

25. O co rodzina chciała poprosić ciocię? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

26. Jak nazywał się kierowca ciężarówki wiozącej krzesło? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

27. Gdzie skoczyło krzesło? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

28. Ile ciastek kupili Tosia i Filip? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

29. Jaki tort kupiły dzieci? 

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

 

30. Jak nazywał się statek, na którym mieli grać rodzice? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

31. Jakie niewytłumaczalne rzeczy stały się za sprawą krzesła? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 


