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Tu wpisz swoje 
IMIĘ 

 

Tu wpisz swoje 
NAZWISKO 

 

Tu wpisz swoją KLASĘ i 
NUMER Z DZIENNIKA 

 

Tu wpisz swoją PŁEĆ  

 
 
 
 

Czas: 45 minut 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
1. Który owoc ma zawsze tylko jedną pestkę? 

 

 

                    

 

 

 

 

 

      A)               B)                       C)                      D) 

2. Co ma najwyższą temperaturę? 
A) powietrze w zamrażalniku 
B) wrzątek 
C) powietrze w pokoju zimą przy włączonych kaloryferach 
D) powietrze na zewnątrz w bardzo upalny dzień 
 
3. Który rysunek przedstawia jamnika? 

 

 

 

 

 

  A)                       B)                    C)                     D) 

 

4. Człowiek, który lubi pracować i poświęca pracy wiele 
czasu, jest: 

A) pracowity jak pająk 
B) pracowity jak byk 
C) pracowity jak kornik 
D) pracowity jak pszczoła 

 
5. Przypomnij sobie eksperyment z bananem. Część banana, 

którą zanurzono we wrzątku, po kilku minutach miała 
kolor: 

A) czerwony 
B) brązowy 
C) bardzo jasno żółty (prawie biały) 
D) żółty 

 
6. Dwa tygodnie to: 
A) 7 dni 
B) 10 dni 
C) 14 dni 
D) 20 dni 

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. Grzejmy się! 
2. Opalony banan 
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Zadania za 4 punkty 
 

7. Który owoc znajdziesz 
po wyjściu z labiryntu? 
 

A) malinę 
B) jabłko 
C) śliwkę 
D) wiśnię 

 
 
 
 
 

8. Co nie powstało z fragmentów skał? 
A) sól 
B) pieprz 
C) piasek 
D) żwir 

 
9. Temperatura pokojowa to temperatura około: 
A) –5 °C (minus pięć stopni Celsjusza) 
B) 5 °C (pięć stopni Celsjusza) 
C) 20 °C (dwadzieścia stopni Celsjusza) 
D) 36 °C (trzydzieści sześć stopni Celsjusza) 
 
10. Przypomnij sobie jak wyglądają: ziarna ryżu, kukurydzy 

i orzechy laskowe.  
Które zdanie jest prawdziwe? 

A) Orzech laskowy jest mniejszy od ziarna kukurydzy. 
B) Ziarno kukurydzy jest mniejsze od ziarna ryżu. 
C) Ziarno ryżu jest większe od orzecha laskowego. 
D) Ziarno kukurydzy jest większe od ziarna ryżu. 

 

11. Olaf napisał w swoim dzienniku:  
„Pani zabrała naszą klasę na wycieczkę do jednego z 
największych polskich miast. Rano zwiedziliśmy zamek, 
w którym dawno temu mieszkali polscy królowie. 
W południe usłyszeliśmy na żywo hejnał mariacki grany 
przez trębacza. Pogoda była piękna.” 
 
Dokąd pojechała klasa Olafa na wycieczkę szkolną? 

A) do Warszawy 
B) do Gdańska 
C) do Zakopanego 
D) do Krakowa 

 
12. Eskimos mieszkający w igloo nie potrzebuje: 

 

 
    

    A)                      B)                     C)                     D) 

 

Zadania za 5 punktów 
 

13. Przypomnij sobie eksperyment ze szklanką i przedmiotami 
wstawionymi do gorącej wody. Jaki przedmiot po trzech 
minutach miał przy dotknięciu najwyższą temperaturę? 

A) aluminiowy 
B) stalowy 
C) drewniany 
D) żaden, bo wszystkie przedmioty miały tę samą temperaturę 
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14. Wiatr rozwiał karty z rysunkami map. Niektóre poobracał. 
Na którym rysunku znajduje się mapa Polski? 

    A)                    B)                           C)                      D) 
 
 

15. Przeczytaj zdania z tabelki. Zapisz X obok każdego 
prawdziwego zdania. 

Ryby oddychają skrzelami.  

Człowiek oddycha płucami.  

Każdy człowiek ma dwa serca.  

 
Ile zdań jest prawdziwych? 

A) 3 
B) 2 
C) 1 
D) 0 

 
16. W kwadratach połączono w pary zwierzęta i ich przysmaki. 

W którym kwadracie jest błąd? 
 

dzik 
żołędzie 

 

 
wiewiórka 
orzechy 

 

 
krowa 
mleko 

 
kura 

ziarna 

               A)                      B)                     C)                     D) 

17. Uzupełnij tekst wyrazami z tabelki. Obok wyrazów wpisz 
także stojące przy nich w nawiasach wielkie litery. 
 
Duże zanieczyszczenie powietrza to (1)………………….. . 

Gdy się pojawia, ludzie powinni ograniczyć 

(2)…..…………………. . Jeśli wychodzą wtedy z domu, 

powinni zakładać (3)……………………………… .  

Zanieczyszczenie powietrza się zmniejszy, jeśli 

(4)………………………………… .  

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

smok (P) 
przebywanie 

w domu (Ł) 
czapki (Ó) 

pojawi się wiatr 

(K) 

smuga (T) spacery (R) 
rękawiczki 

(A) 

zwiększy się 

ruch aut na 

ulicach (L) 

smog (K) 
kąpanie się w 

wannie (A) 
maski (U) 

pojawi się mgła 

(G) 

 
Przeczytaj wpisane przez ciebie cztery wielkie litery. 
Wyraz, który powstał, oznacza: 

A) mały stopień pod drzwiami 
B) władcę w koronie 
C) narzędzie do orania dla rolnika 
D) czarnego ptaka 
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18. Dwa rysunki różnią się pięcioma szczegółami. Znajdź te różnice i otocz je kółkami.  

 

 
 

 
Rzędy oznaczono z lewej strony literkami X lub Y. W tabelce 
wpisz, ile różnic znajduje się w rzędach X, a ile w rzędach Y. 
 

X  

Y  

 
Wybierz prawidłową odpowiedź: 

A) w rzędach X jest jedna różnica, a w rzędach Y są cztery różnice 
B) w rzędach X są cztery różnice, a w rzędach Y jest jedna różnica 
C) w rzędach X są dwie różnice, a w rzędach Y – trzy różnice 
D) w rzędach X są trzy różnice, a w rzędach Y – dwie różnice  

 
 

 


