
1. Jestem największa spośród tych liczb.
a) 9  b) 12  c) 16  d) 10
 

2. Czerwone są:
a) bławatek, niebo, oczy   b) Słońce, piasek, kurczątko c) pomidor, truskawka, biedronka   d) trawa, liście, sałata

3. Co nie powinno się znaleźć w plecaku szkolnym?
a) ręcznik b) piórnik  c) zeszyty  d) książki

4. Wskaż prawidłowe dokończenie zdania. Zły jak ............... . 
a) paw  b) ryba  c) osa  d) osioł

5. Wskaż zimowe dyscypliny sportowe:
 a) łyżwiarstwo figurowe  b) skoki narciarskie  c) badminton  d) siatkówka plażowa 

6. Po drogach, przy których nie ma chodnika chodzimy:
 a) lewą stroną  b) środkiem drogi  c) prawą stroną  d) drogą rowerową
 

7. Co wiewiórki chowają w dziuplach drzew?
 a) orzechy  b) liście  c) nasiona  d) żołędzie 

8. W sadzie rosło 16 jabłoni. Ogrodnik zasadził jeszcze 5 jabłoni. Ile jabłoni rośnie teraz w sadzie?
a) 10  b) 21  c) 20  d) 11
 
9. Wskaż zwierzę, które zmienia futro na zimowe.
a) borsuk  b) niedźwiedź  c) sarna  d) lis
 

10. Na jakim instrumencie grał Fryderyk Chopin?
a) puzon  b) fortepian  c) gitara  d) kontrabas

11. Czego nie powinien robić uczeń?
 a) odrabiać zadań domowych  b) przestrzegać regulaminu szkoły  c) spóźniać się do szkoły  d) być aktywnym na zajęciach 

12. Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy:
 a) 11 listopada  b) 15 sierpnia  c) 3 maja  d) 1 czerwca
 

13. Wskaż maszynę rolniczą, która kruszy i odwraca górną warstwę ziemi:
 a) brona  b) siewnik  c) kombajn  d) pług
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14. Wskaż opady, które obserwujemy wyłącznie podczas najchłodniejszej pory roku:
 a) rosa  b) grad  c) śnieg  d) mgła
 

15. Wielką literą piszemy:
a) nazwy miesięcy  b) imiona i nazwiska  c) nazwy dni  d) nazwy owoców i warzyw

16. Jak zbudowane jest drzewo?
a) kwiat, łodyga, liść, korzenie    b) korona, gałęzie, pień, korzenie  
c) kapelusz, blaszki, trzonek, grzybnia   d) szypułka, owocnia, nasiono, skórka
 

17. Jaką funkcję w organizmie człowieka pełnią płuca?
a) poruszają kośćmi   b) odpowiadają za oddychanie  c) oczyszczają krew   d) trawią pokarm
 

18. Wybierz poprawną pisownię wyrazów:
 a) żyrafa  b) tchuż  c) rzułw  d) orzeł
    

                                         19. Wskaż wyrazy, w których ó wymienia się na o.
                                            a) samochód                              b) córka  c) dwór  d) król 

                                             20. Wskaż odpowiedni wyraz w poniższym zdaniu:
                                              Jeśli niebieska kredka jest dłuższa od żółtej kredki, to żółta kredka jest ........... od niebieskiej kredki.
                                               a) krótsza                              b) większa  c) dłuższa  d) wyższa

                                                21. Na podwieczorek przygotowano 19 ciasteczek. Dzieci zjadły 12 ciasteczek. Ile ciasteczek zostało?
                                                 a) 9                              b) 7  c) 12  d) 6
 

22. Jednostką masy jest:
a) kilogram  b) minuta  c) metr  d) kilometr

23. Największym gadem na świecie jest.
a) żółw  b) jaszczurka  c) krokodyl  d) słoń

24. Co możemy włożyć do karmnika?
 a) kasze  b) nasiona  c) chleb  d) ciastka
 

25. Wskaż szereg, w którym nazwy zwierząt zostały zapisane w kolejności alfabetycznej?
a) bocian, foka, antylopa, paw   b) delfin, małpa, emu, słoń 
c) kot, ćma, łabędź, wąż   d) hiena, koń, nosorożec, zebra
 

26. Za pomocą jakich zmysłów nie da się rozpoznać banana?
a) smak  b) słuch  c) węch  d) wzrok

27. Wskaż prawidłowe dokończenie zdań.
Dumny jak... . 
a) osioł  b) osa  c) ryba  d) paw

28. O jakich butach jest mowa w podanych zdaniach?
Chętnie spacerowałyśmy podczas deszczu.
a) sandały                b) kozaki            c) trampki           d) kalosze

29. Które z podanych drzew gubi liście na zimę?
a) sosna                b) lipa            c) świerk           d) brzoza 

30. Ile jest pór roku?
a) 4                b) 12            c) 7           d) 30 


