Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane Sprawności klasa I zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Kiedy liście stają się zielone?

2. Oblicz i wpisz prawidłowy wynik:

a) latem

a) 7 + 4 = ……

b) wiosną

b) 6 – 5 = ……

c) jesienią

c) 21 – 18 = ……

3. Wakacje odbywają się:

4. Ile jest dni tygodnia?

a) latem

b) wiosną

c) jesienią

d) zimą

a) 7

b) 5

c) 8

d) brak odpowiedzi

5. Pomiędzy sierpniem a październikiem znajduje się:
a) grudzieo

b) listopad

c) lipiec

d) wrzesieo

6. Zaznacz wyrazy, które zostały napisane poprawnie:
a) córka

b) muj

c) krul

d) bocian

7. Zaznacz w kółko PRAWDA lub FAŁSZ:
a) W roku jest 13 miesięcy.

PRAWDA

FAŁSZ

b) Pięd cukierków to więcej niż trzy cukierki.

PRAWDA

FAŁSZ

c) „o” to spółgłoska.

PRAWDA

FAŁSZ

8. Aleks ma trzy latka.
Ile lat będzie miał za dwa lata?
a) 4 lata

b) 5 lat

9. Do rodziny wyrazu „szkoła” należy wyraz:

c) 6 lat

d) 7 lat

10. Ile głosek ma wyraz „POLSKA”:
a) 6

b) 5

c) 7

a) nauczyciel

b) tablica

c) szkolny

d) przedmiot

11. Ile boków ma kwadrat?
d) 8

12. Wybierz prawidłowy wynik:

a) 2

b) 4

c) 3

d) brak odpowiedzi

13. Gwiazdka po prawej stronie jest:

a) 2 + 3 + 1 =

a) 6

b) 7

c) 4

a) większa

b) 5 + 4 + 2 =

a) 10

b) 11

c) 9

b) mniejsza

c) 7 – 2 + 5 =

a) 9

b) 11

c) 10

c) równa

14. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Zimowy miesiąc to:

a) luty

b) czerwiec

c) listopad

d) sierpieo

Ile godzin mają 3 doby?

a) 48

b) 72

c) 12

d) 24

Drzewem jest:

a) orchidea

b)wrzos

c) jodła

d) kaktus

15. Która liczba jest liczbą nieparzystą?
a) 7

b) 6

c) 10

16. Ile miesięcy trwa pól roku?
d) 28

a) 7

b) 6

c) 12

d) 24

17. Julia ma 10 cukierków. Połowę oddała koleżance. Ile cukierków jej zostało?
a) 3

b) 7

c) 5

d) 4

18. Które zwierzę nie potrafi pływad?

19. Wstaw brakujące liczby:

a) karp

a) 5 +…… = 7

b) pies

b) 7 + …… = 11

c) łosoś
d) brak poprawnej odpowiedzi

c) …… + 4 = 16

20. Jaka litera występuje w alfabecie zaraz po
literze „m”?

21. Zakreśl wyrazy, które związane są ze szkołą:
a) przedmioty

b) dyrektor

c) pedagog

a) o

d) samochód

e) komputer

f) kierownik

b) n

c) p

d) r

22.Elementem pogody nie jest:
a) temperatura

b) parasol

c) opady atmosferyczne

d) brak odpowiedzi

23. Na zimę Polskę opuszczają:
a) bociany

b) wróble

c) sikorki

d) jaskółki

24. Do mierzenia czasu służy:

25. Dwie dziewczynki mają razem:

a) czasomierz

b) zegar

a) 5 palców

c) termometr

d) klepsydra

b) 10 palców
c) 40 palców

26. Gorzki smak może mied:
a) banan

27. Koloru zielonego może byd:

b) cukier

c) czekolada

a) tablica

b) choinka

c) śnieg

28. Kasia ma pięd mandarynek, Zosia ma o dwie więcej niż Kasia, natomiast Marcin ma o jedną więcej
niż Zosia. Ile mandarynek mają razem?
a) 19

b) 20

c) 21

d) brak odpowiedzi

29. Pani Weronika ma 25 lat. Jej brat jest od niej o dwa lata starszy. Ile lat ma brat Pani Weroniki?
a) 30

b) 23

c) 27
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d) brak poprawnej odpowiedzi

