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Czas: 60 minut 
 
 
 

Zadania za 3 punkty 
 
1. Co mogło spaść z klonu? 

    

    A)                             B)                               C)                                 D) 

 
2. Rodzynki powstają z: 
A) pestek dyni 
B) śliwek 
C) winogron 
D) daktyli 
 
3. Najmniej dni w jest w miesiącu: 
A) lutym 
B) marcu 
C) maju 
D) lipcu 
 
 

4. Kurkuma jest: 
A) gatunkiem egzotycznej żaby 
B) rodzajem aromatycznej przyprawy 
C) gatunkiem ptactwa domowego 
D) gatunkiem drzewa 
 
5. Maszyną rolniczą nie jest: 
A) glebogryzarka 
B) snopowiązałka 
C) ambulans 
D) kombajn 
 
6. Którą literą zaznaczono położenie Gdańska na mapie Polski poniżej? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Co nie może być aluminiowe? 
A) menażka 
B) łyżka 
C) folia 
D) makulatura 
 

Na początku testu każdy uczeń otrzymuje 32 punkty. Za brak 
odpowiedzi uczeń otrzymuje zero punktów za dane zadanie. Za każdą 
błędną odpowiedź odejmuje się uczniowi 1/3 punktów przewidzianych 
za dane zadanie. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

wynosi 0. Maksymalnie można uzyskać 128 punktów. 

Doświadczenia do testu: 
1. Daj mi wody 
2. Uwaga, zamarzam 
3. Tęczowe jajka 
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8. Przypomnij sobie doświadczenie Uwaga, zamarzam. Woda gazowana 
po wstawieniu do zamrażalnika: 

A) zamarza i staje się mniej przezroczysta niż woda z kranu. 
B) zamarza i staje się bardziej przezroczysta niż woda z kranu. 
C) nie zamarza i staje się mniej przezroczysta niż woda z kranu. 
D) nie zamarza i staje się bardziej przezroczysta niż woda z kranu. 

 

 
Zadania za 4 punkty 

 
9. Przypomnij sobie doświadczenie Daj mi wody. Podczas tego 

tygodniowego eksperymentu poziom wody we flakonie obniżał się, 
przede wszystkim dlatego, że: 

A) woda parowała z flakonu. 
B) woda skraplała się. 
C) roślina pobierała wodę. 
D) woda wsiąkała w warstwę oleju. 

 
10. Człowiekowi robi się gorąco, gdy jest np. zbyt ciepło ubrany lub gdy 

wypije gorący napój. Gorąco może się mu także zrobić podczas 
jedzenia chłodnych potraw, gdy są one bardzo: 

A) słodkie 
B) słone 
C) kwaśne 
D) ostre 
 
11. Przypomnij sobie doświadczenie Tęczowe jajka. Wybierz linijkę, 

w której wymieniono prawidłowe kolory jajek pozostawionych na noc 
w dwóch wywarach: 
 

    wywar z: 
 
 

 
czerwonej kapusty 

 
łupin cebuli 

A) czerwony żółty 

B) czerwony brązowy 

C) niebieski żółty 

D) niebieski brązowy 

 
 

12. Rozwiąż rebus: 
 

 
 
Wyraz odgadnięty w rebusie oznacza: 
A) krótkotrwały ulewny deszcz. 
B) wysoką falę morską podczas sztormu. 
C) niszczycielskie zjawisko pogodowe. 
D) silny opad śniegu. 
 
13. Żarówki energooszczędne: 
A) nie potrzebują prądu do świecenia. 
B) nie potrzebują energii elektrycznej do świecenia. 
C) produkują energię elektryczną. 
D) podczas świecenia zużywają mało energii elektrycznej. 
 
 
14. Które zwierzę nie jest rybą? 
 

 

            A)                                 B)                        C)                   D) 
 
 
15. Które państwo nie sąsiaduje z Polską? 
A) Francja 
B) Niemcy 
C) Słowacja 
D) Ukraina 
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16. Ile spośród czterech podanych dinozaurów było w dorosłym życiu 
mięsożercami? 
Dinozaury: diplodok, tyranozaur, brachiozaur, triceratops 

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

Zadania za 5 punktów 
 

17. Rozwiąż logogryf. 
 

 1.      

 2.      

3. 

 

     

 4.      

 

 

5.     

6.       

 
1. Podobne do bizona zwierzę – w Polsce pod ścisłą ochroną. 
2. Symbol państwa – w Polsce jest biało-czerwona. 
3. W Polsce jest na nim orzeł biały. 
4. Najwyższe góry w Polsce. 
5. Najważniejsza pieśń państwowa. 
6. Dawna stolica Polski. 

 
Hasło powstające w wyróżnionej kolumnie oznacza: 
A) postać ze śniegu ulepioną przez dzieci. 
B) element budynku, podwieszony na jego zewnętrznej ścianie. 
C) potoczną nazwę morza, nad którym leży Polska. 
D) drzewo liściaste o grubym pniu. 

 
 
 

18. Kasia spędziła na sali gimnastycznej 2 godziny i 20 minut. Jeśli 
wyszła stamtąd o 16:10, to wchodząc na salę zobaczyła na zegarze: 

 

 
 

              A)                  B)                   C)                    D) 

 
19. Ekran o długości 10 cm i szerokości 10 cm ma moc 5 watów. Z takich 

małych ekranów zbudowano jeden duży o długości 50 cm 
i szerokości 40 cm. Jaką ma moc ten duży ekran? 

A) 40 watów 
B) 45 watów 
C) 50 watów 
D) 100 watów 

 
20. W tabelce zapisano nazwy jadalnych części roślin: LIŚCIE, 

KORZENIE, OWOCE. Pod nazwami wymieniono tylko te warzywa, 
których odpowiednie części może jeść człowiek.  
 

LIŚCIE KORZENIE 
OWOCE 

(części rośliny 
zawierające pestki) 

czerwona kapusta marchew papryka 

szpinak kalafior pomidor 

sałata burak ogórek 

 
W której kolumnie popełniono błąd? 

A) w kolumnie liści 
B) w kolumnie korzeni 
C) w kolumnie owoców 
D) w żadnej z kolumn nie popełniono błędu 
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21. Skorzystaj z szyfru w tabelce. Odczytaj zaszyfrowane wyrazy. 
Następnie znajdź pod nimi słowo, które utworzy z nimi prawdziwe 
zdanie. 
 

Szyfr: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak odczytać szyfr? Na przykład znaczek: to literka K. 

Zaszyfrowane wyrazy: 

 

 
 
A) ziemnych 
B) włoskich 
C) korzennych 
D) laskowych 
 
 
22. Piasek jest wykorzystywany do produkcji: 
A) plastikowych butelek 
B) szkła 
C) gwoździ 
D) papieru 

 
23. Postaw znak X obok każdego prawdziwego zdania: 

 

Internet wynaleziono w ubiegłym stuleciu.  

Plastik nie rdzewieje.  

Sól po rozpuszczeniu w wodzie zabarwia ją na trwały biały kolor.  

Olej po wlaniu do wody wypływa na jej powierzchnię.  

 
Ile zdań jest fałszywych? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 
24. Przeczytaj uważnie dwa zdania. 
 
W Układzie Słonecznym jest tylko jedna planeta o nazwie zaczynającej 
się na literę M. 
W Układzie Słonecznym planety krążą po orbitach wokół Słońca. 

 
Zdecyduj: 

A) Pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe. 
B) Pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe. 
C) Oba zdania są prawdziwe. 
D) Oba zdania są fałszywe. 

 


