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P.s. test DLa kanDyDatek na WRóżki 

Droga czytelniczko! Pewnie umie-
rasz z ciekawości i koniecznie chciała-
byś się dowiedzieć, jak wyglądał test 
dla kandydatek na wróżki? oto on! 
Wykonaj go i  przekonaj się, czy i  ty 
mogłabyś zostać wróżką podwórko-
wą! najpierw przeczytaj uważnie py-
tania i  odpowiedzi. Potem wybierz 
odpowiedź i zaznacz. tylko nie zapo-
mnij długopisu tak jak olka i olcia!
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1.  Widzisz wierzbę płaczącą.  
co robisz?
a)  Pocieszasz ją i zaplatasz jej 

warkoczyki. 
b)  Dekorujesz wierzbę  

gruszkami. 
c)  Mówisz, żeby przestała się 

mazać.

2.  szczeka na ciebie pies.  
Jak reagujesz?
a) sama też na niego szczekasz. 
b) Uczysz go nucić piosenkę. 
c)  Za karę zabierasz i ogryzasz 

jego kość.

3.  Zauważasz dziecko płaczące 
w wózku. Jak je uspokajasz?
a)  Wrzucasz do wózka wesołą 

dżdżownicę. 
b)  czytasz bobasowi „Wiersze  

dla niegrzecznych dzieci”.  
c)  Przytulasz malucha  

i delikatnie łaskoczesz  
różdżką.

4.  Jak najlepiej postępować 
z pomarszczoną kałużą? 
a)  Prasować ją żelazkiem 

nastawionym na program 
WoDa. 
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b)  Wygładzać wałkiem  
do ciasta. 

c) Zamrozić na chwilę.

5. tęczę zaplatasz przy użyciu:
a) 7 kolorów. 
b) 4 kolorów. 
c) 16 kolorów.

6.  na podwórku pies goni kota.  
co robisz?
a)  kibicujesz kotu i zachęcasz  

go do ucieczki. 
b)  odwracasz uwagę psa,  

miaucząc głośno. 
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c)  Zatrzymujesz obydwa zwierzaki 
i każesz im się pogodzić.

7.  Złamała ci się magiczna różdżka. 
co robisz?
a) sklejasz ją taśmą klejącą. 
b) Powiadamiasz policję. 
c)  Wsadzasz różdżkę do doniczki 

i czekasz, aż się zrośnie.

8.  Zanim przystąpisz do tresowania 
komarów, zakładasz im: 
a) ochraniacze na nóżki. 
b) kagańce. 
c) pokrowce na skrzydełka. 
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9.  Jak dbasz o swój wróżkowy 
kostiumik?
  a)  Pierzesz go w płynie do mycia 

szyb, aby materiał nabrał 
blasku. 

  b)  co tydzień oddajesz kostiumik 
do pralni chemiczno- 
-magicznej. 

  c)  W ogóle go nie pierzesz, 
a plamy pokrywasz 
korektorem.

 10.  co należy do obowiązków wróżki 
podwórkowej?

  a) opieka nad podwórkiem. 

b)  kierowanie ruchem 
przelatujących ptaków. 

c)  Włączanie i wyłączanie lamp 
ulicznych. 
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Gotowe? teraz podlicz punkty. 
0 – 5 punktów – Masz psotniczy 

charakter i  musisz nad nim trochę 
popracować. nie martw się, dasz ra-
dę, bo „dla psocącego nic trudnego”. 

5 – 10 punktów – Możesz już teraz 
zapisać się na kurs wróżki podwórko-
wej. na pewno dasz sobie radę!

11 punktów lub więcej – Jesteś 
prawdziwą wróżką podwórkową, tyl-
ko jeszcze o tym nie wiesz!

Punktacja testu 
dla kandydatek na wróżki:

 1. a – 2, b – 1, c – 0 
 2. a – 0, b – 2, c – 0
 3. a – 0, b – 0, c – 2
 4. a – 0, b – 0, c – 2
 5. a – 2, b – 0, c – 0
 6. a – 0, b – 1, c – 2
 7. a – 0, b – 0, c – 2
 8. a – 1, b – 2, c – 0
 9. a – 0, b – 2, c – 0
10. a – 2, b – 0, c – 0
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