
Nedeľná rozprávka 4. 12. 2016
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Test

1. Ako sa volala rozprávka, ktorú ste počúvali v nedeľu ráno?
a) Ďuro Truľo
b) V ríši víl
c) Na hrušovskom salaši
2. Jana Kákošová ju napísala na motívy:
a) mongolských ľudových rozprávok
b) slovenských ľudových rozprávok
c) francúzskych ľudových rozprávok
3. Kde sa nachádzala dedina, v ktorej bývala Terezka?
a) v horách na brehu jazera
b) na brehu mora
c) vo Vysokých Tatrách
4. Prečo bol mlynár za Terezkou?
a) prišiel ju popýtať o ruku
b) chcel, aby mu ušila nové šaty
c) doniesol jej opravený počítač
5. Kam sa vybrala Terezka zo svojej rodnej dediny?
a) na svadbu kráľovnej víl a pána zámku
b) do služby k pánom
c) na jarmok do mesta
6. Čo musela Terezka spraviť, keď sa viezla s pánom na koni?
a) držať koňa pevne za ohlávku
b) obuť si nové čižmy
c) zavrieť si oči
7. Ako sa volala pani zámku?
a) Klára
b) Kristína
c) Karol
8. Mladý pán bol synom pána zámku a:
a) Terezky
b) Kláry
c) kráľovnej víl
9. Ako boli zariadené izby na zámku?
a) všetok nábytok bol pozlátený
b) nemali nábytok
c) nábytok do zámku zaobstarala firma IKEA
10. Čo sa dialo po nociach na zámku?
a) zábavy
b) strašil tam Pierog
c) hostiny
11. Čo jedával chlapec?
a) to, čo si vyžobral
b) čo našiel v lese a v záhrade
c) čo mu kúpili rodičia v Kauflande
12. Čo musela robiť Terezka s masťou z chlapcovho stromu?
a) vyprážať mu na nej rezne
b) zbierať ju do veľkého hrnca
c) natierať mu ňou oči
13. Od koho dostala Terezka šaty?
a) od kráľovnej víl
b) od Kláry
c) od vlastnej matky



14. Kto bol Jean (vyslov Žán)?
a) pán zámku
b) prezident Slovenskej republiky
c) imigrant zo Sýrie
15. Aké zranenie utrpel chlapec pri naháňačke s Terezkou?
a) odtrhol si ucho
b) rozbil si koleno
c) vybil si zuby
16. Ako sa Terezka dostala na ples?
a) vylomila zámku
b) podplatila Kláru
c) premenila sa na holohlavého papagája
17. Kto chodieval na ples?
a) opustené deti z okolitých detských domovov
b) bratislavská smotánka
c) čudesné bytosti a kráľovná víl
18. Koho chcela zachrániť Terezka z moci kráľovnej víl?
a) pani učiteľku Brezovskú
b) Jeana
c) majiteľa neďalekého pivovaru
19. Klára bola sestrou:
a) pána zámku
b) Terezky
c) kráľovnej víl
20. Čo sa stalo Terezke na plese?
a) stratila črievičku
b) ukradli jej mobil Samsung Galaxy
c) chceli ju utancovať na smrť
21. Kam zobrala mama Terezku, keď sa vrátila Terezka domov?
a) do kina
b) na zábavu
c) do lesa
22. Prečo sa Terezka nechcela vydať?
a) nemala rada deti
b) chcela ísť do zahraničia
c) ľúbila Jeana
23. Z čoho bol zámok, kde bývala kráľovná víl, Klára, Jean a jeho synček?
a) zo vzduchu
b) z rannej rosy
c) zo smradľavého čínskeho plastu
24. Ako vyslobodila Terezka Jeana a jeho synčeka z moci kráľovnej víl?
a) vrátila, čo si z ríše víl neprávom zobrala (oči) a oslepla
b) zoťala hlavu hroznému drakovi, sluhovi kráľovnej víl
c) premenila ich na voľne žijúce vtáky a spolu odleteli do teplých krajín
25. Čo darovala Terezke kráľovná víl?
a) vši
b) svadobné šaty
c) spodnú bielizeň

Meno: ........................................................................... Stupnica: 1 (25 - 21 bodov)
2 (20 - 16 bodov)

Počet bodov: ............................. 3 (15 - 11 bodov)
4 (10 - 6 bodov)

Známka: ................................... 5 (5 - 0 bodov)



Správne odpovede:

1. b
2. c
3. b
4. a
5. b
6. c
7. a
8. c
9. b
10. a
11. b
12. c
13. b
14. a
15. b
16. a
17. c
18. b
19. c
20. c
21. b
22. c
23. a
24. a
25. b


