Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane sprawności klasa II wiosna 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka:

1. Witaminy C nie ma w:

2. Ryba słodkowodna mieszka w:

a) owocu kiwi
c) cytrynie

3. W kalendarzu nigdy nie ma daty:

a) morzu
c) oceanie
4. Kos i szpak to:

a) 31 stycznia

b) 29 lutego

a) ptaki

b) ryby

c) 31 marca

d) 31 kwietnia

c) gady

d) drzewa

b) kapuście kiszonej
d) mleku

5. Zaznacz odpowiedni znak rzymski:
a) listopad
b) marzec
c) czerwiec
d) wrzesieo

a) XI
a) IV
a) VII
a) VIII

b) IX
b) V
b) VI
b) XII

c) X
c) III
c) V
c) IX

b) rzece lub jeziorze
d) stawie

6. Postaw znak „X” obok każdego fałszywego
zdania:
a) Koralowiec to roślina.
b) Ryby słodkowodne mogą żyd w jeziorach.
c) Wąż jest ssakiem.
d) Klacz to rasa koni.

7. Która data jest najpóźniejsza?

8. Na jakim kontynencie mieszkasz?

a) 1 listopada 2012 r.

b) 14 września 2013 r.

a) azjatyckim

b) amerykaoskim

c) 21 lipca 2012 r.

d) 7 marca 2013 r.

c) afrykaoskim

d) europejskim

9. Wszystkie przedmioty przyciąga w dół ku Ziemi
siła:

10. Twaróg robi się z:
a) ziemniaków

b) mięsa

c) mleka

d) owoców

a) grawitacji b) tarcia c) oporu d) magnetyczna
11. Zaznacz zdania oznajmujące:

12. Napisz liczbę mnogą podanych rzeczowników:

a) Ania rysuje kwiaty.

a) Redaktor ………………………

b) Nie zrywaj kwiatów!

b) Samochód ………………………….

c) Kto namalował żonkile?

c) Aktor …………………………

d) Ktoś nam zjadł jabłko.

d) Sweter ………………………….

13. Iloczyn to wynik:

14. Kwartał to:

a) dodawania

b) dzielenia

a) 2 miesiące

b) 4 miesiące

c) mnożenia

d) odejmowania

c) pół roku

d) 3 miesiące

15. Oblicz grafy:
+5

+2
9

15
-2

-5

16. Szybkośd, z jaką porusza się samochód, podaje się:
a) w kilometrach

b) w godzinach

c) w godzinach na kilometr

17. W teście Paulinka zaznaczyła 15 odpowiedzi, w
tym 9 błędnych.
Ile poprawnych odpowiedzi udzieliła Paulinka?
a) 6

b) mniej niż 9

c) 8

d) 15

d) w kilometrach na godzinę

18. Uzupełnij poniższe godziny wpisując w miejsce
kropek odpowiednią cyfrę.
Godzina 1 po południu to godzina ……….
Godzina 12 w nocy to godzina ………..
Godzina 5 po południu to godzina ………..

19. Wstaw brakujące ż, rz, u, ó, h, ch:

20. Podkreśl zdania, które nie opisują wiosny:

W ogr…dku Mi…ała rosną r…żne rośliny. Są k…ewy
owocowe, maliny i po…eczki. Za nimi znajdują się po
dwie g…ądki kalafior…w. Chłopiec często sieje du…o
wa…yw, gdy… lubi dodawad je do swoich potraw.

Robimy zapasy na zimę. Bociany odlatują do
ciepłych krajów. Pojawiają się owady. Na drzewach
pojawiają się pąki. Zwierzęta przygotowują się do
zimowego snu. Kwitną krokusy. Dni są coraz dłuższe.

21. Ponumeruj zasady bezpiecznego przechodzenia
przez drogę.

22. Przyporządkuj rodzaj znaków zgodnie z ich
nazwą. Wpisz odpowiednią cyfrę w pustą kratkę:

Zatrzymaj się!
Spójrz w prawo!
Spójrz w lewo!
Droga wolna – przechodź!
Spójrz jeszcze raz w lewo!

1) ,

a) wykrzyknik

2) ?

b) przecinek

3) :

c) znak zapytania

4) !

d) dwukropek

23. Farmaceuta:

24. Zaznacz szereg zawierający tylko czasowniki:

a) bada skały i sporządza mapy
b) bada rośliny i zwierzęta
c) pracuje w gospodarstwie rolnym
d) wyrabia i sprzedaje lekarstwa w aptece

a) mrówka, błahy, myślała
b) robił, prasowaliśmy, maluję
c) chodzid, buty, ładnie
d) parasol, urwał, ulewa

25. Z wakacji Zosia przywiozła 2 muszelki, 3 kamyki
i 3 bursztyny.
Ile pamiątek Zosia przywiozła z wakacji?

26. Uporządkuj od 1 do 3 w kolejności
alfabetycznej wyrazy podane poniżej:

a) 7 pamiątek

b) 8 pamiątek

morze

agrafka

kapusta

c) 8 bursztynów

27. Ela zebrała w sadzie dwa kosze jabłek. W
pierwszym koszu było 15kg jabłek a drugim o 3 kg
mniej.
a) Ile kilogramów jabłek było w drugim koszu?
b) Ile kilogramów było w obu koszach?

28. Kasia napisała SMS do Zosi złożony z 55
znaków, a Zosia wysłała jej SMS, w którym było o
15 znaków mniej. Ile znaków użyła Zosia?
Wpisz obliczenia i wynik!
………………………………………………………………………………

29. Ile to godzin?
Od 9 godziny rano do 13 po południu
Od 11 godziny przed południem do 7 wieczorem

a) 3
a) 8

www.leon-konkursy.pl

b) 4
b) 6

c) 5
c) 5

