Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane Sprawności klasa II zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Stopniowaniu podlegają:

2. Roślinożernym zwierzęciem nie jest:

a) czasowniki

a) krowa

b) przymiotniki

b) jeleo

c) liczebniki

c) lew

d) brak poprawnej odpowiedzi

d) panda

3. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima?

4. Najniższym piętrem lasu jest:

a) 21.12

a) ściółka

b) 22.12

c) 23.12

d) 20.12

b) runo leśne

c) podszyt

5. Która data zapisana jest niepoprawnie?

6. Podkreśl w zdaniach rzeczowniki:

a) 24.XII.2017

a) Ilona czyta książkę.

b) 24.12.2017

b) Dentysta wyrywa ząb.

c) 24 XII 2017

c) Uwielbiam soki pomaraoczowe.

7. Zaznacz w kółko PRAWDA lub FAŁSZ:
a) Pierwszym miesiącem w roku jest luty

PRAWDA

FAŁSZ

b) „ch” piszemy, gdy wymienia się na sz

PRAWDA

FAŁSZ

c) „ż” piszemy, gdy wymienia się na dz

PRAWDA

FAŁSZ

8. Kolejnośd składników można zamieniad:
a) w dodawaniu i odejmowaniu

b) w dodawaniu i mnożeniu

c) odejmowaniu i dzieleniu

9. Małgosia przez trzy dni lepiła codziennie dwa
małe bałwany. Ile bałwanów ulepiła Małgosia?

10. Kasia wyszła na spacer o 15:30. Spacerowała
25 minut. O której godzinie wróciła do domu?

a) 3

a) 15:50

b) 10

c) 6

d) brak odpowiedzi

b) 16:00

c) 15:55

11. Iga ma trzy batoniki. Klara ma ich cztery razy
12. Hubert uzbierał przez rok 120zł
więcej. Każda z nich zjadła dzisiaj jeden batonik. Ile kieszonkowego. Na prezenty świąteczne wydał w
batoników mają razem?
tym roku 47zł. Ile pieniędzy zostało Hubertowi?
a) 13

b) 15

c) 16

d) 12

a) 33 zł

b) 53 zł

c) 73 zł

13. Weronika urodziła się w 1991 roku. Które
urodziny będzie obchodziła w roku 2018?

14. Dokoocz przysłowie:
„ Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie …”

a) 27

a) wchodzi

b) 26

c) 25

d) 28

b) zagląda

c) wpada

15. Zaznacz ile liter a ile głosek jest w wyrazach podanych poniżej:
1) sanki

a) 5 liter, 4 głoski

b) 5 liter, 5 głosek

c) 5 liter, 2 głoski

2) szaliczek

a) 9 liter, 7 głosek

b) 9 liter, 5 głosek

c) 7 liter, 9 głosek

3) komputer

a) 8 liter, 7 głosek

b) 7 liter, 8 głosek

c) 8 liter, 8 głosek

18. Zaznacz prawidłowy ciąg wyrazów:
a) hodzi, ogórek, świeczka

b) chodzi, błachostka, chochlik

16. Iloraz to wynik:
a) mnożenia

c) chodzi, błahostka, chochlik

17. Które wyrazy to przymiotniki?

b) dzielenia

c) dodawania

a) szklany

b) biega

c) Kasia

d) milczące

18. Ile świeczek mają razem dwa torty bliżniaków
świętujących drugie urodziny?

19. Ile palców u rąk ma razem czteroosobowa
rodzina?

a) 5

a) 5

b) 3

c)2

d) 4

b) 7

c)10

20. Wpisz prawidłowy wynik:

21. Nadawca to:

a) 27 + 28 = ……

a) osoba, która wysyła list

b) 6 · 5 = ……

b) osoba, do której list trafia

c) 37 - 18 = ……

c) żadne z powyższych

22. Wybierz prawidłową brakującą literę:

23. Elementy listu, to:

a) leka …

a) rz

b) ż

a) miejscowośd i data

b) J … zek

a) u

b) ó

b) podpis

c) banda…

a) ż

b) rz

c) informacja o dniu uroczystości

d) 40

24. Wyraz, w którym występuje ,,h” wymienne, to:
a) humor

b) błahy

c) huśtawka

d) herbata

26. Trzy kwadranse to:

25. Małą literą zapisujemy:
a) imiona zwierząt

b) nazwy planet,

a) 30 minut

b) 15 minut

c) imiona i nazwiska

d) liczebniki,

c) 45 minut

d) brak odpowiedzi

27. Na osiedlu jest pięd bloków,w każdym z nich znajdują się trzy mieszkania. Ile mieszkao znajduje się
na tym osiedlu?
a) 30

b) 15

c) 23
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d) 17

