
                                 1. Przeczytaj i zaznacz fałszywe zdania.
                                                   a) Borsuk prowadzi nocny tryb życia. 
                                                         b) Odmrożone stopy lub ręce najlepiej jest moczyć w gorącej wodzie. 
                                                         c) Afryka ma największą pustynię - Saharę. 
                                                       d) Osoba, która widzi niewyraźnie z bliska to krótkowidz. 

                                                             2. Ziemniaki to inaczej:
                                                              a) kartofle                          b) szneki  c) placki ziemniaczane  d) pyry
 
                                                         3. Na ile województw podzielona jest obecnie Polska?
                                                         a) 22                                         b) 19  c) 16  d) 49

4.  Mama położyła 48 faworków na 3 talerzykach. Na każdym talerzyku umieściła tyle samo faworków.  
Ile faworków leżało na każdym talerzyku?

a) 12  b) 8  c) 16 d) 6

5. Pulmonolog zajmuje się chorobami:
a) układu nerwowego  b) układu oddechowego  c) serca i układu krążenia  d) uszu, nosa i gardła

6. Planeta, która ma lekko błękitny odcień i tylko Księżyc jest od niej jaśniejszy to:
a) Merkury  b) Wenus  c) Mars  d) Jowisz

7. Wskaż liczbę złożoną z 7 jedności, 3 setek i 8 dziesiątek.
a) 378  b) 873  c) 387  d) 738

8. Wskaż rzeczownik.
a) pół  b) miły  c) złość  d) śpiewać
 
9. Co wynalazł Ignacy Łukasiewicz?
a) dynamit  b) telefon  c) papier  d) lampę naftową
 
10. Wskaż liczbę oznaczoną literą a w działaniu: a : 6 = 9.
a) 54  b) 81  c) 72  d) 63

11. Wskaż szereg, w którym wyrazy są zapisane w kolejności alfabetycznej.
a) auto, autobus, autokar, autostrada
b) autokar, autobus, auto, autostrada
c) autostrada, autobus, autokar, auto
d) auto, autokar, autobus, autostrada
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Wypełnij DUŻYMI literami.

Wypełnij DUŻYMI literami.
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UWAGA, odpowiedzi może być kilka! Odpowiedzi zaznacz, stawiając krzyżyk w polu A, B, C, lub D przy odpowiednim numerze pytania.



12. Rośnie na polach zalanych wodą.
a) pszenica  b) ryż  c) sorgo  d) kukurydza

13. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się:
a) ciepło z wnętrza Ziemi  b) węgiel kamienny  c) wiatr  d) gaz ziemny

14. Zaznacz wyrazy z „rz”.
a) ko....eń  b) je…yny  c) zupa ja…ynowa  d) bakła…an 
 
15. Podczas ataku mocno rozdrażnionego psa należy przyjąć pozycję:
a) lwa  b) niedźwiedzia  c) sfinksa  d) żółwia

16. Wyjaśnij, co to znaczy: „skoczyć za kimś w ogień”?
a) stracić rozum  b) być wrażliwym na problemy innych 
c) być gotowym do poświęceń  d) zrezygnować z marzeń

17. Dzisiaj jest piątek. Jaki dzień był przedwczoraj?
a) czwartek  b) środa  c) niedziela  d) sobota

18. Kolce służą jeżowi do:
a) drapania  b) obrony  c) zdobywania pożywienia  d) noszenia jabłek
 
19. Które miasto leży na zachód od Warszawy?
a) Kraków  b) Biała Podlaska  c) Poznań  d) Gdańsk
 
20. Stan skupienia wody zależy od:
a) rodzaju chmury  b) temperatury  c) prądów morskich  d) kierunku wiatru

21. Co oznacza międzynarodowy skrót „E” pochodzący od nazw kierunków w języku angielskim?
a) północ  b) zachód  c) wschód  d) południe

22. Stolicą Niemiec jest:
a) Paryż  b) Berlin  c) Bruksela  d) Kijów

23. Oblicz w pamięci i wskaż poprawne działania.
a) 20 +11 +4 = 34  b) 32 + 9 + 3 = 44  c) 21 - 15 - 6 = 0  d) 16 + 9 + 1 = 36

24. Co po wrzuceniu do wody nie opadnie na dno?
a) kamyk  b) moneta  c) ołówek  d) widelec

25. Len jest rośliną:
a) okopową  b) włóknistą  c) oleistą  d) zbożową

                             26. Zaznacz bezbłędnie napisane wyrazy.
                                 a) maturzysta          b) przczoła  c) kałuża  d) mruz

                                             27. Wskaż X miesiąc w roku.
                                             a) maj  b) listopad  c) grudzień  d) październik

                             28. Oblicz w pamięci i wskaż działania z takimi samymi wynikami.
                         a) 45 : 5 b) 36 : 6               c) 44 - 37             d) 45 - 39

                           29. „Podszyt”, to:
                           a) warstwa lasu         b) dolna część góry         c) inaczej mech         d) rodzaj gleby

30. Na jakie pytania odpowiada czasownik?
a) jaki? jaka? jakie?   b) kto? co?     c) co robi? co się z nim dzieje?    d) czyj? czyja? czyje?


