
1. Ile półnut ma w sobie cała nuta:

jedną

dwie cztery 
trzy

3. Najdroższa przyprawa na świecie to:

sól
wanilia

pieprz
szafran

5. Czynnik znajdziemy w: 6. Na rysunku przedstawiono:

dzieleniu

4. Na rysunku została przedstawiona:

7. Największe państwo na świecie to (jeśli chodzi o powierzchnię):

Baraniej Górze

8. Najdłuższa rzeka w Polsce swój początek ma na:

Czarnej Górze

Babiej Górze Owczej Górze

9. Wykonaj działania i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

18 + 5 + 4 = ___ 27 2617

2. Który z podanych wyrazów nie 
należy do rodziny wyrazu kurz:

zakurzony
sprzątać

odkurzacz

dodawaniu odcinek półprpstą

prostą

Polska Rosja ChinyStany Zjednoczone 

10. Uzupełnij przysłowia:

Imię:          .............................
Nazwisko:  .............................
Uwaga odpowiedzi może być kilka

Zintegrowane sprawności
 klasa II - Wiosna 2019

bałagan 

mnożeniu

odejmowaniu

ćwierćnuta
półnutacała nuta

33 - 5  = ____ 15 2819

18 + 2 - 14  = ___ 6 47 40 - 15  = ____ 15 525

Żeby kózka nie skakała …
W marcu …

Liść na drzewie mocno się trzyma …

Jedna jaskółka …

11. Mama kupiła kwadratową  serwetkę o boku długości 8cm. Ile tasiemki musi kupić 
mama by obszyć serwetkę?

8 cm 16 cm 24 cm 32 cm

nie tak prędko będzie zima.

wiosny nie czyni.

jak w garncu.

to by nóżki nie złamała.

nie tak prędko będzie zima.

wiosny nie czyni.

jak w garncu.

to by nóżki nie złamała.



12. Który z wymienionych dni tygodnia 
należy do weekendu?

13. Kozica górska jest symbolem:
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Parku Narodowego Gór Stołowych
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

23. Bartosz miał w skarbonce 75zł – w dwóch banknotach i jednej monecie, jakie 
to mogły być nominały?

14. Jeden kwartał to:

16. Która grupa wyrazów zawiera 
tylko przymiotniki:

kolorowy, zwinny, zegar

książka, rower, piłka

miły, szybki, kolor
śmieszny, wolny, ciekawy

18. Zaznacz działania, które mają ten 
sam wynik:

20. Zdania oznajmujące kończą się:

6 • 6

3 • 7
4 • 8

2 • 16

17. Lalka teatralna, która jest 
poruszana za pomocą nitek 
zawieszonych na drewnianym 
krzyżyku to:

22. Wyrazy skuwka i zasuwka są wyjątkami ponieważ:
piszemy je przez „u” pomimo partykuły ówka

19. Ekologia to nauka dotycząca:

ekonomicznego wydawania pieniędzy

zwierząt hodowlanych

zasad ochrony środowiska

ponieważ można ich używać zamiennie

21. Godzina przedstawiona na zegarze 
to:

50zł, 20zł, 5zł 60zł, 10zł, 5zł 50zł, 20zł, 2zł, 2zł, 1zł

4 miesiące piątek

3 miesiące 6 miesięcy pod tytułem

pod tekstem

pod tabletem 

jawajkapacynka

marionetka kukiełka

7.00

12:35

19.00

ponieważ każdy zapisuje je tak jak chce
ponieważ, to rzadko używane słowa

24. Wybierz poprawną pisownię wyrazów:

15. Skrót pt. oznacza:

wykrzyknikiem

kropką

przecinkiem 

znakiem zapytania

wiewiurka

wiewiórka 

słój 

słuj

poniedziałek 
sobota 

środa 

niedziela  

lustro
lóstro

12 miesięcy 

17.00

wróbel

wrubel 


