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1 Gdzie się toczy akcja?

a W pokoju Aistė

b W sypialni

c W łazience

d W kuchni

●

Posłuchajcie, co się przydarzyło skarpetce 

Aistė. Pewnego razu Aistutė zdjęła w 

łazience jedną skarpetę, umyła jedną nogę, 

a na drugą... zabrakło jej sił. Ziewając sobie 

słodko, poczłapała z jedną skarpetą na nodze 

do łóżka.

– Ach – wystraszyła się porzucona na 

podłodze łazienki skarpeta. Co robić? Jak je dogonić?

– Właź pod drzwi – doradziły szczoteczki do zębów.

Były one bardzo obrażone, że dziewczynka nie umyła zębów.

Skarpeta prześliznęła się przez szczelinę, ale niechcący 

zakręciła nie do pokoju Aistė, lecz do kuchni. Tam porwał ją wiatr 

i uniósł.

Według M. Kepenienė „Madingiausias krokodilas”, Vilnius: FOLIUM, 1998.
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2 Dlaczego Aistė nie umyła drugiej nogi?

a Leniła się umyć drugą nogę.

b Chciała spać.

c Musiała jeszcze umyć zęby.

d Zgubiła jedną skarpetę.

●

3 Jak się czuła skarpeta porzucona na podłodze łazienki?

a Była obrażona.

b Była wystraszona.

c Była oburzona.

d Była zdziwiona.

●
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4 Co doradziły skarpecie szczoteczki do zębów? Wpisz ich poradę do 
chmurki.

●

5 Dlaczego skarpeta z pośpiechem przedostała się przez szczelinę w 
drzwiach?

a Chciała dogonić Aistė.

b Chciała dostać się do kuchni.

c Chciała, aby ją umyto.

d Chciała, aby uniósł ją wiatr.

●
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6 Czy Aistė była porządną dziewczynką?

Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego tak sądzisz.

●

7 W baśni się mówi Skarpeta prześliznęła się przez szczelinę. Którym 
wyrazem nie można zamienić słowa prześliznęła się.

a Przebiegła

b Przepełzła

c Przeczołgała się

d Przelazła

●

Tak Nie
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8 Do kogo była podobna skarpeta?

a Do samolotu

b Do ptaka

c Do lotnika

d Do ogona

●

Frunie skarpeta – może i nie całkiem biała, ale mimo wszyst-
ko trochę podobna do łabędzia, no jeżeli nie do łabędzia, to 
przynajmniej do gęsi. 

– O! – zdziwiły się ptaki. – Jakim pani jest ptakiem?
Lecz obrażona skarpeta nic nie odpowiedziała – ani ona była panią, 
ani ptakiem. Wznosiła się ciągle w górę, aż zderzyła się z samo-
lotem. Samolotowi z zaskoczenia nawet 
zgasł silnik, byłby on nawet spadł, gdyby 
skarpeta nie zwróciła się do niego.

– Czy mogłabym się uczepić pana og-
ona? – użyła ona nowo poznanego zwrotu.

Usłyszawszy takie uprzejme słowa, 
samolot odkaszlnął – silnik znów zaczął 
równomiernie pracować – i powiedział:

– Oczywiście, szanowna pani.
Ładna rozmowa, nie prawdaż? Przez tę skarpetę jednak lotnik 

nawet posiwiał.
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9 Z czym podczas lotu zderzyła się skarpeta? ●

10 Dlaczego autorka o rozmowie samolotu i skarpety napisała: Ładna 
rozmowa, nie prawdaż?

a Ponieważ samolot i skarpeta używały grzecznych  
  słów.

b Ponieważ skarpeta zaczęła rozmawiać z samolotem.

c Ponieważ lotnik był uprzejmy.

d Ponieważ samolot pozwolił skarpecie trzymać się za  
  ogon.

●
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11 Co skarpeta chciała zrobić po podróży?

a Zjeść obiad

b Wykąpać się

c Pofruwać

d Porozmawiać

●

Samolot leciał do Afryki. Ujrzawszy niebieskie wody Nilu, 
skarpeta zdecydowała, że po podróży warto się wykąpać. Nagle 
przypłynął krokodyl.

– Ach! Jaka ciekawa ryba… Zjem sobie śniadanko!
– Nie jestem rybą, szanowny panie – wyjaśniła skarpeta, 

używając jeszcze jednego niedawno poznanego ładnego wyrazu. – 
Jestem skarpetą.
 – A co to takiego? – zainteresował się 
krokodyl uprzejmą nieznajomą.
 – Tam, skąd przyleciałam, nosi nas każdy, 
kto chce być modny.
 – Szanowna pani, może mógłbym panią… 
przymierzyć? – krokodylowi aż ślinka pociekła.
 – Oczywiście, tak dobrze wychowany krokodyl powinien nosić 
skarpetę – bardzo się ucieszyła z tej propozycji skarpeta.
 Odtąd ten krokodyl stał się w Nilu wielkim modnisiem, ponieważ 
nosi skarpetę i stale ją pierze. Nie sprawia mu to wcale kłopotu. Czy 
czasem nie żal wam Aistė? Ja najbardziej żałuję tej skarpety, która 
pozostała u niej na nodze.
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12 Dlaczego, zdaniem skarpety, krokodyl powinien ją nosić?

a Ponieważ krokodyl pływa w Nilu.

b Ponieważ krokodyl jest modnisiem.

c Ponieważ krokodyl jest dobrze wychowany.

d Ponieważ może stale prać skarpetę.

●

13 Ponumeruj wydarzenia zgodnie z ich kolejnością.

Skarpeta spotkała krokodyla.

1 Skarpetę porwał wiatr.

Skarpeta zderzyła się z samolotem.

Skarpeta kąpała się w Nilu.

●
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14 Jak sądzisz, która skarpeta jest bardziej szczęśliwa?

Ta, którą nosi krokodyl.

Ta, która została u Aistė.

Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego tak sądzisz.

●

15 Który tytuł najbardziej pasowałby do tej baśni?

a Przygody skarpety

b Skarpeta i przyjaciele

c Skarpeta w Afryce

d Opowiadanie skarpety

●



WYRAŹ SWOJE ZDANIE O WYKONANYM ZADANIU

Podkreśl to, co pasuje.

Czy zadanie Ci się spodobało?

Czy wystarczyło Ci czasu?

Czy łatwo było je wykonać?

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie
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