Imię : ………………………………………………………

Zintegrowane sprawności klasa III – zima 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Który z przymiotników jest w stopniu równym?
a) najładniejsza

b) dobra

c) smutniejsza

d) miła

e) fajniejsza

f) brak poprawnej odpowiedzi
2. Józef Piłsudski był:
a) malarzem dziejów Polski

b) wybitnym kompozytorem i pianistą

c) działaczem niepodległościowym, Marszałkiem Wojska Polskiego

d) brak odpowiedzi

3. Miesiące drugiego kwartału roku to:
a) marzec, kwiecieo, maj

b) kwiecieo, maj, czerwiec

c) luty, marzec , kwiecieo

4. Kalendarzowa zima…

5. Miesiące zimowe to:

a) Zaczyna się wcześniej niż astronomiczna.

a) II, III, IV

b) Zaczyna się później niż astronomiczna.

b) I, II, III

c) Zaczynają się tego samego dnia.

c) XII, I, II
d) brak poprawnej odpowiedzi

6.Paweł pływał na basenie od godziny 17:25 do 18:00. Monika pływała od 18:05 do 18:30.
Ile minut pływała Monika?

a) 25 minut

b) 20 minut

Kto pływał dłużej i o ile?

a) Monika o 5 minut dłużej

c) 15 minut
b) Paweł o 10 minut dłużej

7. Jakim kolorem na mapie oznaczamy góry:

8. Liczebniki mogą byd:

a) żółtym

a) porządkowe

b) zielonym

b) główne

c) pomaraoczowym

c) odpowiedzi a i b są poprawne

d) brązowym

d) brak poprawnej odpowiedzi

9. Zaznacz produkty pochodzenia roślinnego:
a) płatki owsiane b) mięso

c) masło

d) kasza

e) płótno

f) olej

g) mleko

h) kasza manna

10. Uzupełnij zdania czasownikiem "pisad" w odpowiednim czasie.
Jurek ........................................................... ogłoszenie. (czas przyszły)
Jurek .......................................................... ogłoszenie. (czas teraźniejszy)
Jurek .......................................................... ogłoszenie. (czas przeszły)

11. Na jarmarku bożonarodzeniowym przygotowano 85 bombek a sprzedano 62. Ile bombek zostało?
a) 22

b) 23

c) mnej niż 25

d) więcej niż 22

12. Zaznacz zestaw wyrazów, który nie zawiera błędu.
a) choinka, śnieżynka, wuz

b) choinka, śnieżynka, wóz

13. Zaznacz zwierzęta, które nie są mięsożerne.

a)

14. Oblicz i zaznacz poprawną odpowiedź.

b)

c)

c) choinka, śnierzynka, wóz

6x6

a) 46

b) 36

c) 30

7x8

a) 58

b) 52

c) 56

4x7

a) 21

b) 35

c) 28

81 : 9

a) 9

b) 8

c) 10

63 : 7

a) 9

b) 8

c) 7

d)

15. Przeczytaj i zaznacz poprawną odpowiedź.
Z rzepaku powstaje olej?

a) prawda b) fałsz

Z buraków powstaje cukier?

a) prawda b) fałsz

Z żyta powstaje sól?

a) prawda b) fałsz

16. Wypisane przymiotniki: kolorowy, długi,
piękna, brzydka, odpowiadają na pytania?
a) jaki?, jaka?

b) jakie?, jaki?

c) kto? co?

17. Ile podstawowych smaków, rozpoznają kubki
smakowe znajdujące się na języku?

18. Zdanie: „Pojedziemy na wycieczkę” zapisano
w czasie:

a) 5

a) teraźniejszym

b) 3

b) przeszłym

c) brak poprawnej odpowiedzi

c) przyszłym

19. Zaznacz czynniki niezbędne do życia człowieka:
a) słoneczna pogoda

b) woda

c) samochód

d) pokarm

e) tlen

f) nauka

g) pieniądze

20. Drzewo, z którego opadają igły na zimę to:
a) sosna

b) świerk

c) modrzew

d) cis

e) brak odpowiedzi

21. Zaznacz poprawną odpowiedź.
Ile jest dni w roku przestępnym?

a) 365

b) 364

c) 367

d) 366

22. Najdłuższa rzeka w Polsce to:
a) Wisła

b) Odra

c) Warta
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d) Wieprz

e) Bug

