Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane sprawności klasa II – zima 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Które ptaki zostają u nas na zimę?
a) wróbel, słowik, gil

2. Jeż ma:
a) słaby wzrok, dobry słuch i znakomity węch

b) wróbel, sikorka, gil

b) słaby wzrok, słaby węch, dobry słuch

c) szpak, sikorka, wróbel

c) znakomity wzrok, dobry słuch i słaby węch

3. Połącz napisane niżej wyrazy z odpowiednią
częścią grzyba.

4. Podkreśl elementy pogody.

kapelusz

grzybnia

trzon

temperatura

parasol

opady

termometr

zachmurzenie

plaża

5. Zaznacz prawda czy fałsz.
a) Wigilia poprzedza Boże Narodzenie.

Prawda

Fałsz

b) Chmury kłębiaste zapowiadają burzę.

Prawda

Fałsz

c) Dynia to owoc na przetwory.

Prawda

Fałsz

6. Dokoocz przysłowie: Mied minę jak gradowa…
a) burza

b) chmura

c) pogoda

d) buzia

e) brak odpowiedzi

7. Zaznacz poprawna kolejnośd pięter lasu.

8. Zaznacz poprawnie zapisaną datę.

a) runo, podszyt, ściółka, drzewa wysokie

a) 23.VI.2016

b) ściółka, podszyt, runo, drzewa wysokie

b) 23.06.2016

c) ściółka, runo, podszyt, drzewa wysokie

c) 23 VI 2016

d) brak poprawnej odpowiedzi

d) brak poprawnej odpowiedzi

9. Wyraz „nasza” ma:

10. Wpisz brakujące kierunki świata.
północ

a) 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter
b) 2 sylaby, 5 głosek, 5 liter

………………….

…………………

c) 2 sylaby, 5 głosek, 4 litery
południe

11. Zaznacz, którego z przyrządów nie używamy do pomiarów zjawisk atmosferycznych
a) barometr

b) glukometr

c) termometr

12. Zaznacz zestaw, który zawiera tylko nazwy
drzew.

d) wiatromierz

13. Wyraz „dzwonek” ma:
a) 2 sylaby, 6 głosek, 8 liter

a) modrzew, wrzos, sosna, jodła

b) 2 sylaby, 7 głosek, 6 liter

b) sosna, świerk, dąb, krzew

c) 2 sylaby, 6 głosek, 7 liter

c) modrzew, lipa, brzoza, świerk

d) brak poprawnej odpowiedzi

14. Zaznacz poprawny wynik.
3⋅5

a) 8

b) 15 c) 12

3 ⋅3

a) 9

b) 6

c) 12

15. Tata Kasi jest starszy od mamy o 7 lat. Mama Kasi ma 35 lat. Ile lat ma tata Kasi?
a) 41

b) 42

c) 43

d) 28

16. Zaznacz zdanie, które zapisane jest poprawnie.
a) Jesienią dojrzewają warzywa i owoce.

e) brak odpowiedzi

17. W dodawaniu i odejmowaniu można zmieniad
kolejnośd składników?
a) tak

b) Jesienią warzywa i owoce dojrzewają.

b) tylko w dodawaniu

c) Warzywa i owoce jesienią dojrzewają

c) tylko w odejmowaniu
18. Zaznacz brakujące litery.
….ocia

a) ci

b) d

kłó…ka

a) t b) d

sło…e

a) ni b) o

19. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Astronomiczna zima rozpoczyna się: a) 22.12

b) 20.12

c) 21.12

d) 23.12

e) brak odpowiedzi

20. Zaznacz odpowiedź na pytanie:
Ile miesięcy ma kwartał?

a) 12

b) 3

c) 6

d) 4

21. W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy? Połącz linią nazwę zwierzęcia z opisem
czynności, którą ono wykonuje.
niedźwiedź

odlatuje do ciepłych krajów

bocian

zapada w sen zimowy

wiewiórka

gromadzi zapasy
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