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Tu wpisz swoje  

IMIĘ 
 

 

 

 
Tu wpisz swoje   

NAZWISKO 
 

 

 
 
 
 
Czas: 45 minut 

 
 

 
Zadania za 3 punkty 
 
 

1. Polska leży nad Morzem: 
A) Czarnym 
B) Północnym 
C) Bałtyckim 
D) Śródziemnym 
 

 
 

2. Co spadło z drzewa iglastego?  
 

         
A)         B)                    C)                  D) 
 
3.  Mąkę robi się z: 
A) ziaren zbóż 
B) mleka w proszku 
C) cukru 
D) soli 
 
4.  Żarówkę w lampie u sufitu rozświetla: 
A) zapałka 
B) prąd elektryczny 
C) bateria 
D) kabel  
 
5.  Na Prima Aprilis:  
A) polewamy się wodą 
B) składamy sobie życzenia 
C) idziemy na majówkę 
D) robimy innym żarty 
 
6.  Północ to godzina: 
A) 1:00  
B) 6:00 
C) 18:00 
D) 24:00 

Za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. 
Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0.  
Maksymalnie można uzyskać 72 punkty. 

Doświadczenia do testu: 
1. Tańczące rodzynki 
2. Lodowisko 
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Zadania za 4 punkty 
 
 

7.  Gwiazda Polarna wskazuje: 
A) północ 
B) południe 
C) wschód 
D) zachód 

 
 
8. Które zwierzę buduje sieci? 

 
       

 
 

        A)                      B)           C)                  D) 

 
 

9. Na złom nie można oddać: 
A) puszki aluminiowej po napoju 
B) plastikowych zakrętek od butelek 
C) zepsutych łyżeczek stalowych 
D) drutu 

 
10.  Gdy uderza piorun: 
A) najpierw jest błysk, a potem grzmot 
B) najpierw jest grzmot, a potem błysk 
C) grzmot i błysk są zawsze w tej samej chwili 
D) błyska się, ale nigdy nie grzmi 

11.  Które ślady mogła zostawić sarna? 
 
 
 
 
 
 

 
             A)                           B)             C)              D) 

 
12.  W wodzie nie można rozpuścić: 
A) mleka 
B) soli 
C) cukru 
D) oleju 

 
 
Zadania za 5 punktów 
 
 
 

13.  Postaw znak X obok każdego fałszywego zdania: 
 

Wakacje są w lipcu i sierpniu.  

Rzodkiewki rosną na drzewach.  

Natka pietruszki jest jadalna.  

Mrówki są owadami.  

 
     Ile zdań jest fałszywych? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
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14.  Marysia usłyszała w telewizji taką prognozę   
   pogody: 

„Temperatura spadła 2 stopnie poniżej zera. 
Spodziewane są zawieje i zamiecie”. 
 
Czego Marysia może się spodziewać? 
A) opadów deszczu i silnego wiatru 
B) silnego, suchego wiatru bez opadów 
C) opadów śniegu i silnego wiatru 
D) burzy piaskowej 

 
15.  Zamiast kropek wstaw słowo pasujące do zdania : 
 
„……………… zwykle śpi w ciągu dnia, a budzi się 
nocą.” 
A) Mysz 
B) Czarny kot 
C) Mrówka 
D) Nietoperz 

 
16.  Wszystkie przedmioty ciągnie ku ziemi siła: 
A) grawitacji 
B) tarcia 
C) magnetyczna 
D) oporu 

 
17.  Zaśnieżone chodniki posypuje się piaskiem, żeby: 
A) roztopić śnieg 
B) zrobić ze śniegu lód 
C) zwiększyć tarcie 
D) zmniejszyć tarcie 

 
 

18.  Rodzynki w napoju gazowanym: 
A) tam i z powrotem wypływają do góry i opadają na dno 
B) raz wypływają do góry i już nie opadają na dno 
C) opadają na dno i nie wypływają do góry 
D) rozpuszczają się po kilku minutach 

 


