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Tu wpisz swoje 
IMIĘ 

 

 

Tu wpisz swoje 
NAZWISKO 

 

 
 
 
 

Czas: 45 minut 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
1. Które zwierzę tu mieszka? 
A) pies 
B) osa 
C) sikorka 
D) pszczoła 
 
2. Na którym rysunku jest noga kaczki? 
 

 

 

 

 

A)                       B)                         C)                      D) 

3. Mapa przedstawia Polskę z podziałem na województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oto mapa jednego 
z województw: 
 
 
 
 
 
 
Które to województwo? 

A) lubuskie 
B) podlaskie 
C) wielkopolskie 
D) podkarpackie 
 
4. Wełna powstaje z sierści: 
A) koni 
B) krów 
C) cieląt 
D) owiec 
 
5. Oleju jadalnego nie można wytworzyć z: 
A) pestek 
B) nasion 
C) owoców 
D) drewna 

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 pasta do zębów? 
2. Skąd się bierze olej? 
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6. Który ptak jest symbolem pokoju? 
 
 
 
 
 
        A)                      B)                    C)                 D) 

 

Zadania za 4 punkty 
 

7. Policz, ile jest w Polsce województw. 
A) 14 
B) 15 
C) 16 
D) 17 
 
8. Ile nazw dni tygodnia zawiera literkę „t”? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
9. Co dobrze wchłania wodę? 
A) folia aluminiowa 
B) woreczek foliowy 
C) gąbka 
D) olej 
 
10. W jednym z doświadczeń do Konkursu rozgniataliście 

suche produkty. Pochodziły one z roślin: 
A) tłuszczowych 
B) oleistych 
C) strączkowych 
D) korzeniowych 

11. Które zdanie jest prawdziwe? 
A) Ocean jest mniejszy od jeziora. 
B) Staw jest większy od oceanu. 
C) Ocean jest większy od morza. 
D) Morze jest mniejsze od stawu. 
 
12. Gdzie pracuje latarnik?  
 

 

 

 

 

 

 

           A)                          B)                         C)                  D) 

 
 
 

Zadania za 5 punktów 
 
13. Jaki kolor powstanie po zmieszaniu farbki czerwonej 

i niebieskiej? 
A) pomarańczowy 
B) fioletowy 
C) błękitny 
D) zielony 
 
14. Która plama znika z chusteczki higienicznej najszybciej? 
A) Z kilku kropli wody. 
B) Z kilku kropli oleju. 
C) Po rozgniecionych wiórkach kokosowych. 
D) Po rozgniecionym orzechu lub migdale. 
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15. Maciek usłyszał w telewizji komunikat:  
„Po wielu tygodniach intensywnych opadów śniegu tej nocy 
nie będzie już padać. W dzień liczne rozpogodzenia. 
Temperatura nocą nareszcie powyżej zera, a w dzień 
przekroczy nawet dziesięć stopni Celsjusza. Wiatr słaby. 
Taka pogoda utrzyma się przez najbliższy tydzień.” 
 
Czego może się spodziewać Maciek? 
A) szronu 
B) odwilży 
C) zawiei i zamieci 
D) deszczu 
 
 
16. Przypomnij sobie doświadczenie z jajkiem i pastą do 

zębów. Zapisz X obok każdego prawdziwego zdania. 
 
 

W doświadczeniu tym smarowano pastą do zębów oba jajka.  

Zęby trzeba myć pastą do zębów codziennie.  

Fluor pomaga chronić szkliwo zębów.  

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

 
17. Uzupełnij tekst wyrazami z tabelki. Obok wyrazów wpisz 

także stojące przy nich duże litery. 
 

Niedługo nadejdzie wiosna. Dni robią się coraz 

(1) ………………………………….. i cieplejsze. Pojawiają się już 

pierwsze (2) ………………………………… . Za kilka tygodni 

powrócą do nas (3)…………………………………..…… . Pod 

koniec wiosny wyklują się im (4)………………………………… . 

(1) (2) (3) (4) 

krótsze (D) przebiśniegi (R) sikorki (A) pisklęta (P) 

dłuższe (T) mlecze (E) bociany (O) kaczęta (N) 

 
Przeczytaj z góry na dół wpisane przez ciebie cztery duże 
litery. Wyraz, który powstał oznacza: 
A) małą maszynę latającą 
B) ślad zwierzęcia 
C) olej z wątroby ryb 
D) krzesło dla króla 
 
18. Czego nie zobaczysz nawet, jeśli użyjesz lupy? 
A) czułków mrówki 
B) nasionka dmuchawca 
C) dziurki zrobionej igłą w papierze 
D) pojedynczej bakterii 


