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Czas: 45 minut 
 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
1. Na którym rysunku przedstawiono ptaka, który 

w rzeczywistości najczęściej jest koloru różowego lub 
pomarańczowego? 

   A)                         B)                          C)                       D) 

 

 
2. Które zwierzę nie karmi młodych swoim mlekiem? 
A) owca 
B) kozioł 
C) krowa 
D) klacz 

 

3. Na Mazurach jest dużo: 
A) jezior 
B) nadmorskich plaż 
C) wysokich szczytów górskich 
D) wulkanów 

 
4. Przypomnij sobie doświadczenie Wypłukane ziemniaki 

i wybierz prawdziwe zdanie: 
A) Kostki z ziemniaków powiększały się w wodzie z solą. 
B) Kostki z ziemniaków kurczyły się w wodzie z solą. 
C) Kostki z ziemniaków powiększały się w czystej wodzie. 
D) Kostki z ziemniaków kurczyły się w czystej wodzie. 
 
5. Który pojazd porusza się po szynach? 
A) autobus 
B) trolejbus 
C) tramwaj 
D) furmanka 
 
6. Przypomnij sobie doświadczenie Barwny kwiat. 

W doświadczeniu tym: 
A) kolorowy kwiat tracił swą barwę po wstawieniu do specjalnej cieczy. 
B) kolorowy kwiat wiądł po wstawieniu go do wody z barwnikiem. 
C) biały kwiat po wstawieniu go do wody z barwnikiem nie zmieniał 

swego koloru. 
D) biały kwiat zabarwiał się kolorem barwnika po wstawieniu do wody 

z barwnikiem. 

 
Zadania za 4 punkty 

 
7. Które zwierzę nie naje się sianem, zbożem ani żołędziami 

umieszczonym zimą w paśniku? 
A) sarna 
B) żubr 
C) wilk 
D) dzik 

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. Wypłukane ziemniaki 
2. Barwny kwiat 
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8. Helena napisała w swoim dzienniku: 
„Na zewnątrz szaro i ponuro. Nie mogłam dziś pójść na plaże, 
bo na Bałtyku od rana jest sztorm.” 
 
W którym mieście mieszka Helena? 

A) w Gdańsku 
B) w Łodzi 
C) w Krakowie 
D) w Warszawie 

 
 

9. Ile z narysowanych warzyw i owoców ma w środku pestki lub 
nasiona? 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
 
10. Rdza ma kolor podobny do koloru: 
A) świeżej natki marchewki 
B) aluminium 
C) sadzy 
D) skórki wyschniętej pomarańczy 
 

11. Rozwiąż rebus: 
 
 

 
 
 
 

Słowo to oznacza: 
A) przedmiot, który świeci po podłączeniu do prądu. 
B) płachtę materiału, służącą do napędzania żaglówki. 
C) część ubrania eleganckiej kobiety. 
D) wodę płynącą korytem od źródła do morza. 
 
 
12. Pewne polskie powiedzenie brzmi: 

„Jedna ……………………………….. wiosny nie czyni”. Wybierz 
rysunek zwierzęcia, którego nazwę trzeba wpisać zamiast 
kropek, aby powiedzenie było prawidłowe. 
 
 

 
 

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

 
13. Postaw X obok każdego prawdziwego zdania: 

 

 
Ile zdań jest fałszywych? 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
 
14. Odczytaj szyfr. Dokończ zaszyfrowane zdanie. 
 
Alfabet: 

 
 
Szyfr: 

 
 
A) rośliny, z których powstają dmuchawce. 
B) zwierzęta żywiące się mlekiem matki. 
C) pierwsze zęby u człowieka. 
D) słodycze z dodatkiem mleka w proszku. 

 
15. Który dinozaur był mięsożerny? 
 
 
 
 
 
 

      A)                          B)                       C)                       D) 

 
16. Przypomnij sobie doświadczenie Wypłukane ziemniaki.  

Roztwór nasycony soli kuchennej w wodzie: 
A) jest tak słony jak łzy. 
B) jest zawsze w kolorze mleka. 
C) ma w sobie tak dużo rozpuszczonej soli, że po wsypaniu kolejnej 

porcji sól już się nie rozpuszcza. 
D) ma w sobie dużo rozpuszczonej soli, ale można w nim rozpuścić jej 

jeszcze trochę. 
 
17. W tabelce zapisano zwyczajne składniki pogody takie, jak 

deszcz, śnieg i wiatr. Gdy pojawią się one w dużym nasileniu, 
mogą powodować nadzwyczajne zjawiska takie, jak lawina, 
powódź, tornado. Połącz nadzwyczajne zjawiska z ich 
przyczynami. 
 

składnik pogody  nadzwyczajne zjawisko 

deszcz  lawina 

śnieg  powódź 

wiatr  tornado 

 
Które pary są prawidłowe? 
A) deszcz – lawina, śnieg – tornado, wiatr – powódź 
B) deszcz – powódź, śnieg – tornado, wiatr – lawina 
C) deszcz – tornado, śnieg – lawina, wiatr – powódź 
D) deszcz – powódź, śnieg – lawina, wiatr – tornado 

Grad może padać w lecie.  

Księżyc jest czasami widoczny na niebie w dzień.  

Zmierzch to pora dnia tuż po zachodzie Słońca.  
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18. Każdy obrazek został podzielony na kolumny z numerkami. Znajdź 6 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Odczytaj numery 

kolumn, w których znajdują się te szczegóły i otocz je kółeczkami w tabelce pod obrazkami. Przeczytaj po kolei od lewej do prawej litery pod 
kółeczkami w tabelce. W ten sposób utworzysz wyraz z sześciu liter. Znajdź w odpowiedziach, co on oznacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

S Ź T R U Ó E U B N D A K Ł R O 

 
Wyraz utworzony w tabelce oznacza: 
A) młodego konia 
B) miejsce, z którego wypływa strumień 
C) linkę w gitarze lub skrzypcach 
D) metal, z którego robi się biżuterię 


