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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. Z którego warzywa robi się zwykłe frytki? 

 

 

 

 

 

      

        A)                 B)                    C)                       D) 

2. Tato kupił w piekarni: 
A) piekarnik 
B) pieczywo 
C) pieczarki 
D) pieczeń 
 
3. Który rysunek przedstawia hulajnogę? 

 

 

 

 

 

 

    A)                      B)                            C)                     D) 

4. Przypomnij sobie jak wyglądają w całości: mandarynka, 
grejpfrut i arbuz.  
Które zdanie jest prawdziwe? 

A) Mandarynka jest większa od arbuza. 
B) Grejpfrut jest większy od arbuza. 
C) Mandarynka jest mniejsza od grejpfruta. 
D) Arbuz jest mniejszy od mandarynki. 

 
5. Przypomnij sobie eksperyment z magnetyczną wędką. 

Który przedmiot został przyciągnięty przez magnes: 
A) kawałek folii aluminiowej 
B) plastikowa słomka do napojów 
C) płatek śniadaniowy 
D) stalowy spinacz 

 
6. Z chmur nie spada: 
A) deszcz 
B) śnieg 
C) grad 
D) szron 

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. Magnetyczna wędka 
2. Zabarwianie 
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Zadania za 4 punkty 
7. Przejdź przez labirynt, zaczynając od miejsca START. 

Którego ptaka znajdziesz przy wyjściu z labiryntu? 
A) kurę 
B) gęś 
C) gołębia 
D) łabędzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Który mikroelement jest potrzebny do wytwarzania 
czerwonych krwinek w krwi? 

A) stal 
B) żelazo 
C) aluminium 
D) magnez 

 
9. Który wyraz nie jest nazwą planety w Układzie Słonecznym? 
A) Orion  
B) Mars 
C) Ziemia 
D) Jowisz 

10. Różne zwierzęta są symbolami różnych cech człowieka. 
Mówimy na przykład: pracowity jak pszczoła albo cichy jak 
mysz. W prostokątach zapisano podobne porównania. 
W którym prostokącie jest błąd? 

mądry 

jak sowa 
 

chytry 

jak lis 
 

odważny 

jak lew 
 

uparty 

jak szczur 

               A)                      B)                     C)                     D) 
 
11. Ile nazw miesięcy zawiera literkę t? 
A) jedna 
B) dwie 
C) trzy 
D) cztery 

 
12. Które zwierzę w rzeczywistości nigdy nie ma żadnych łat, 

cętek ani pasów na sierści? 

 
             A)                      B)                        C)                   D) 

Zadania za 5 punktów 
13. Przypomnij sobie doświadczenie z zabarwianiem kostki 

lodu. Co ma najmniejszą gęstość? 
A) lód 
B) sok 
C) woda z kranu 
D) woda z kranu z rozpuszczoną w niej solą 
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14. Dominika napisała w swoim dzienniku:  
„W górach ciągle jeszcze leży dużo śniegu. Rodzice 
postanowili, że w tym roku zamiast jeździć na nartach, 
odwiedzimy miasto nad Bałtykiem. Nie jest ono tak duże, 
jak stolica Polski, ale jest piękne. Najbardziej podobała mi 
się fontanna Neptuna.” 
Dokąd wybrała się Dominika z rodzicami? 

A) do Łodzi 
B) do Gdańska 
C) do Poznania 
D) do Wrocławia 

 
15. Uzupełnij tekst wyrazami z tabelki. Obok wyrazów wpisz 

także stojące przy nich w nawiasach wielkie litery. 
Niedługo skończy się (1)……………………... . Nie będzie już 

padać (2)…..……………………. . Wszystkie drzewa i krzewy 

(3)……………………………………. . Nareszcie będzie można 

pojeździć na (4)…………………………….. . Jednak na (5) 

……………… trzeba będzie jeszcze poczekać do lata. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

wiosna (S) grad (A) stracą liście (A) rowerze (T) upał (A) 

jesień (W) śnieg (I)  pożółkną (N)  sankach (D) mróz (O) 

 zima (P) deszcz (T) zazielenią się (Ę)  łyżwach (N) zamieć (E) 

Przeczytaj wpisane przez siebie pięć wielkich liter. Wyraz, 
który powstał, oznacza: 

A) biało-czarnego niedźwiedzia 
B) grupę owiec 
C) część stopy 
D) miejsce w łazience służące do kąpieli 

16.  W tym zadaniu trzeba zamalować kratki  
w tabelce według wzoru. Na przykład  
obok zamalowano na szaro kratki: A3 i C2. 
 
W dużej tabelce obok 
zamaluj kratki:  
A5, C6, B2, D4, A6, G4, D5, 
A3, B4, C2, F4, C3, E4, A2, B3, 
C5, A4, B5, B6, C4, D3  
 
 
 
 
 
Po zakończeniu malowania powstaje rysunek, który 
przypomina: 

A) psa 
B) okno 
C) nartę 
D) drzewo 

 

17. Przypomnij sobie doświadczenie o zabarwianiu. 
Przeczytaj zdania z tabelki. Zapisz X obok każdego 
prawdziwego zdania. 

W domu woda zamarza w temperaturze pokojowej.  

W domu lód topnieje w temperaturze poniżej 0 ºC.  

Kostka lodu pływa przy powierzchni czystej wody z kranu.  

 
Ile zdań jest prawdziwych? 

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

 1 2 3 

A    

B    

C    
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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  

 

 
 


