
                    1. Wskaż miesiąc, w którym żegnamy jesień, żeby powitać zimę:
                     a) IX  b) XII c) VIII  d) XI

                   2. Kieruje pracą aktorów:
                   a) reżyser  b) scenograf  c) montażysta  d) charakteryzator

3. Rok kalendarzowy kończy się:
a) w styczniu  b) w grudniu  c) w czerwcu  d) we wrześniu

4. Jakie zwierzę ukrywa się w ziemi lub w mule na dnie jeziora i tam zapada w stan zimowego odrętwienia? 
a) wiewiórka  b) jeż  c) żaba  d) sarna

5. Wskaż określenia kojarzące się z wyrazem „hałas”. 
a) błogi  b) przeraźliwy  c) kojący  d) dokuczliwy

6. Do obserwowania gwiazd i planet służy:
a) termowizor  b) lupa  c) teleskop  d) mikroskop

7. Jakie drzewo jest uważane za króla polskich lasów?
a) klon  b) buk  c) dąb  d) świerk

8. Kiedy jest obchodzona uroczystość Wszystkich Świętych?
a) 1 XI  b) 1 VI  c) 1 IX  d) 1 XII

9. Policz głoski w słowie pszczoła i zaznacz  
a) 7  b) 5  c) 6  d) 8

                                                   10. Kto nie mówi prawdy?
                                                   a) próżniak                       b) prawy  c) leń  d) krętacz
 

                                                  11. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?
                                                 a) zarozumiały                 b) cierpliwy  c) życzliwy  d) nieszczery

                                                              12. Mama zapłaciła 55 zł za ręcznik i 5 zł za mydło. Ile złotych mama wydała na te zakupy?
                                                                a) 55                     b) 65  c) 60  d) więcej niż 60
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UWAGA, odpowiedzi może być kilka! Odpowiedzi zaznacz, stawiając krzyżyk w polu A, B, C, lub D przy odpowiednim numerze pytania.



                                         13. Kartka pocztowa powinna zawierać:
                                           a) nazwę miejscowości i datę           b) życzenia  c) opis przedmiotu  d) uprzejmy zwrot do adresata

                                           14. Które zwierzę wykonuje podane czynności: huśta się, śpiewa, fruwa?
                                           a) kot  b) pies  c) chomik  d) papuga

15. Wybierz wyrazy z „ch”:
a)  …mura  b) o…ydnie  c) …ulajnoga  d) pu…ar 

16. Który miesiąc ma najmniej dni?
a) I  b) III  c) IV  d) II
 

17. Jedna linijka tekstu to:
a) słowo  b) wers  c) strofa  d) zwrotka

18.  Adam postawił 4 kroki do przodu, 1 krok do tyłu, 3 kroki do przodu,  
2 krok do tyłu, 3 kroki do przodu, 1 krok do tyłu. Adam zatrzymał się na słupku z numerem:

Start     1     2     3     4     5     6     7     8     9      10     11

a) 7  b) 4  c) 5  d) 6

19. Co łączy Polaków?
a) ten sam język  b) ubóstwo  c) wspólne dzieje  d) tradycje
 

20. Na wigilijnym stole według tradycji powinno być ...... potraw.
a) dwadzieścia  b) dziesięć  c) dziewięć  d) dwanaście

21. Zaznacz prawidłowo zapisane wyrazy.
a) kałamarz  b) filcharmonia  c) nosororzec  d) wschód 

22. „Lata nad łąkami, wabi kolorami”.
a) biedronka  b) motyl  c) ważka  d) pszczoła
 

23. Wskaż roślinę pływającą na powierzchni wody:
a) trzcina pospolita  b) rzęsa wodna  c) rogatek sztywny  d) moczarka kanadyjska

24. Policz głoski w słowie chrząszcz  i zaznacz. 
a) 5  b) 8  c) 9  d) 6

25. Wybierz prawidłowo wyknane działania:
a) 12 + 18 = 20  b) 32 - 11 = 21  c) 5 + 7 + 9 = 21  d) 30 - 15 = 5

26. Wskaż liczby parzyste:
a) 10  b) 3  c) 1  d) 12

27. Przeczytaj i zaznacz prawdziwe zdania:
a) Na samym dole, w wykopanych między korzeniami norach żyją leśne nietoperze. 
b) W każdej sylabie jest jedna samogłoska. 
c) Bursztyn to skamieniała żywica drzew. 
d) Węgiel to skała, która powstała ze sprasowanych pancerzyków drobnych zwierząt wodnych. 

28. Czajka ma 35 cm długości, a cyranka o 8 cm więcej. Ile centymetrów długości ma cyranka?
a) 34         b) 27         c) 28         d) 43

29. Ile jest osób w 7 parach?
a) 7         b) 16         c) 14         d) 17


