Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane Sprawności klasa II - jesieo 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Rzeczownik odpowiada na pytania:

2. Wpisz prawidłowy wynik:

a) Kto co robi? Co robią?

a) 17 + 15 = ……

b) Kto? Co?

b) 13 + 18 = ……

c) Jaki? Jaka? Jakie?

c) 7 + 14 = ……
3. Zaznacz ile jest liter, a ile głosek w wyrazach podanych poniżej:
1. okno

a) 4 litery, 4 głoski

b) 4 litery, 2 głoski

c) 4 litery, 3 głoski

2. grzyb

a) 5 liter, 4 głoski

b) 4 litery, 4 głoski

c) 5 liter, 2 głoski

3. jeż

a) 3 litery, 3 głoski

b) 3 litery, 4 głoski

c) 4 litery, 3 głoski

4. Zaznacz zdanie oznajmujące:

5. Zaznacz poprawną liczbę dni w danym miesiącu:

a) Mama poszła do sklepu.

kwiecieo

a) 30

b) 31

c) 28

b) Czy mama poszła do sklepu?

sierpieo

a) 31

b) 30

c) 28

grudzieo

a) 30

b) 28

c) 31

c) Mamo, idź do sklepu!
6. Zaznacz poprawną odpowiedź:
a) Ząb jest pokryty szkliwem

b) Pod szkliwem znajduje się kośd c) Zęby należy myd po każdym posiłku

7. Zaznacz w kółko PRAWDA lub FAŁSZ:
a) Ostatnim miesiącem w roku jest listopad

PRAWDA

FAŁSZ

b) rz piszemy, gdy wymienia się na r

PRAWDA

FAŁSZ

c) ó piszemy, gdy wymienia się na u

PRAWDA

FAŁSZ

8. Zaznacz ile dni i miesięcy ma rok:
a) dni 360, miesięcy 12

b) dni 365, miesięcy 12

9. Jasiu kupił 4 bilety do kina. Każdy kosztował
10zł. Ile reszty wyda mu kasjerka, jeśli Jasiu da jej
50zł?
a) 5 zł

b) 10 zł

c) 15 zł

c) dni 365, miesięcy 11

10. Kasia ma 135 cm wzrostu, Marcin 1m i 20 cm, a
Hania 110 cm. Kto jest najwyższy?
a) Kasia

b) Marcin

11. Jaki znak interpunkcyjny należy postawid na
koocu następujących zdao:

12. Suma to wynik:

a) Czy źle się czujesz

a) ? b) ! c) .

b) dzielenia

b) Dzisiaj mamy sprawdzian

a) ? b) ! c) .

c) dodawania

c) Przestao mi przeszkadzad

a) ? b) ! c) .

d) odejmowania

a) mnożenia

c) Hania

13. Zdanie oznajmujące:

14. Marcin ma 20 zł, a Staś o 10 zł więcej. Zuzia ma
o 3 zł więcej niż Marcin. Ile dzieci mają razem
pieniędzy?

a) kooczy się kropką
b) kooczy się znakiem zapytania
c) kooczy się wykrzyknikiem

a) 33 zł

b) 53 zł

c) 73 zł

15. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Letni miesiąc to:

a) luty

b) czerwiec

c) listopad

d) marzec

Ile godzin mają 2 doby?

a) 48

b) 72

c) 12

d) 24

Najwyższe piętro lasu to:

a) runo

b)podszyt

c) korony drzew

d) krzewy

16. Dziewięd zapisane liczbą arabską to:
a) XI

b) X

c) IX

d) 9

17. Podróż rozpoczęła się o godz. 7:13, a
zakooczyła o 9:55. Ile godzin i ile minut trwała
podróż?
a) 2 h

b) 2 h 42 min

c) 2 h 10 min

18. Zaznacz prawidłowy ciąg wyrazów:
a) wóz, córka, chmura

b) wuz, córka, chmura

19. Ile boków ma trójkąt?
a) 5

b) 3

c) wóz, curka, chmura

20. Ile palców u dłoni razem ma 5 osób?
c)2

d) 4

a) 5

b) 7

c)10

d) 50

21. Który grzyb jest niejadalny?
a) kurka

b) muchomor sromotnikowy

22. Wybierz prawidłową brakującą litere:
a) mura …

a) rz

b) ż

b) og … rek

a) u

b) ó

c) ró … a
a) ż
b) rz
24. Który ciąg wyrazów zawiera jedynie wyrazy z
„ó” niewymiennym?
a) góra, róża, mój

c) maślak

d) borowik

23. Kornelia zachorowała we wtorek. Wyzdrowiała
po 3 dniach. Jaki był wtedy dzieo tygodnia?
a) piątek

b) sobota

c) wtorek

d) czwartek

25. Czym żywi się krowa?
a) mlekiem
b) trawą

b) król, córka, róża
c) królewna, wóz, ogórek

c) mięsem

d) ósmy, córka, król

d) ziemniakami

26. Zaznacz wyraz, w którym „ch” wymienia się na
„sz”:

27. Jest godzina 15:15. Która godzina będzie za 15
minut?

a) chmura b) mucha

a) 17:30

c) choroba d) muchomor
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b) 16:40

c) 16:45

d) 15:30

