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Tu wpisz swoje 
IMIĘ 

 

 

Tu wpisz swoje 
NAZWISKO 

 

 
 
 
Czas: 45 minut 
 
Zadania za 3 punkty 
 

1. Ptaki pokryte są: 
A) sierścią 
B) łuskami 
C) włosami 
D) piórami 

 
2. Napis „50 groszy” można spotkać na używanych 

obecnie: 
A) wagach 
B) linijkach 
C) banknotach 
D) monetach 

 

3. Woda morska jest: 
A) słona 
B) słodka 
C) kwaśna 
D) bez żadnego smaku 

 
4. Który ptak NIE został udomowiony przez 

człowieka? 
 
 
 
 
 

 
A)      B)          C)    D) 

 
5. W którym mieście znajduje się jama smoka 

wawelskiego?  
A) w Warszawie 
B) w Krakowie 
C) w Gdańsku 
D) w Zakopanem 
 
6. Które zwierzę często pływa? 

 
 
 
 
 
 
 

A)   B)        C)   D) 
 

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. Po co nam mydło? 
2. Podskakująca moneta 
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Zadania za 4 punkty 
 

 
7. Co nigdy nie jest przezroczyste? 
A) szkło 
B) metal 
C) plastik 
D) folia na woreczki śniadaniowe 
 
8. Co się nie nadaje do produkcji ubrań? 
A) drewno 
B) len 
C) bawełna 
D) jedwab 
 
9. Które osoby mają włosy w kolorze śniegu? 
A) blondyni 
B) siwowłosi 
C) szatyni 
D) bruneci 
 
10. W miejsce kropek wstaw wyraz pasujący do zdania: 
 
„…………….. śpi przez całą zimę i budzi się na wiosnę” 
 
A) wilk 
B) sarna 
C) niedźwiedź 
D) zając 
 
 

 
11. Po wymieszaniu oleju z wodą: 
A) olej rozpuszcza się w wodzie i woda nie zmienia koloru 
B) olej rozpuszcza się w wodzie i woda staje się żółta 
C) olej opada na dół 
D) olej wypływa na powierzchnię wody 
 
 
12. Który rysunek przedstawia narzędzie 

skonstruowane specjalnie do przykręcania śrubek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A)      B)           C)        D) 
 
 
 
Zadania za 5 punktów 
 

13. Słońce na niebie widać w dzień. Inne gwiazdy na 
niebie widać wieczorem i w nocy. Księżyc na niebie 
można zobaczyć: 

A) tylko w dzień 
B) tylko wieczorem i w nocy 
C) bardzo często w dzień, a czasami w nocy 
D) bardzo często w nocy, a czasami w dzień 
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14. Przypomnij sobie doświadczenie z podskakującą 

monetą. Postaw X koło każdego prawdziwego 
zdania: 

 

W doświadczeniu tym butelkę wkładało się do piekarnika.  

Po wypiciu napoju butelka wypełniona jest powietrzem.  

Ogrzewane powietrze rozszerza się.  

 
Ile zdań jest prawdziwych? 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 

 
15. Które zdanie jest prawdziwe w przypadku 

dorosłych ptaków? 
A) Wróbel jest większy od bociana. 
B) Bocian jest mniejszy od kury. 
C) Kura jest większa od indyka. 
D) Wróbel jest mniejszy od kury. 

 
16. Który rysunek przedstawia pojazd rolniczy? 

 

A)       B)       C)   D) 
 

 
17. Ile miesięcy ma w swojej nazwie literkę „s”? 
A) dwa 
B) trzy 
C) cztery 
D) pięć 

 
 

18. Natalia usłyszała w radio komunikat: „Dziś radzimy 
nie wychodzić z domów. Mogą wystąpić ulewy 
z porywistym wiatrem.” 

 
Czego może się spodziewać Natalia? 
A) małego deszczu i słabego wiatru 
B) dużego deszczu i silnego wiatru 
C) dużej śnieżycy i silnego wiatru 
D) zamieci i zawiei 


