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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 zwykły keczup? 

 

 

 

 

 

      

        A)                        B)                    C)                  D) 

2. Kiedy jest najlepszy czas na żniwa? 
A) wiosną 
B) latem 
C) jesienią 
D) zimą 
 
3. Który ptak może występować w jaskrawych kolorach? 

 
 
 
 
 
 

         A)                     B)                     C)                  D) 
4. Flaga Polski jest: 
A) u góry biała, na dole czerwona 
B) u góry czerwona, na dole biała 
C) cała biała 
D) cała czerwona 

 
5. Kukła z rysunku obok ma odstraszać 

ptaki na polu lub w sadzie. Nazywa 
się ją strachem na:  

A) kruki 
B) sroki 
C) gołębie 
D) wróble 

 
6. Przypomnij sobie doświadczenie Zmiana barw. Jaki kolor 

powstaje po zmieszaniu koloru żółtego i niebieskiego? 
A) fioletowy 
B) zielony 
C) pomarańczowy 
D) czarny 

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. Zmiana barw 
2. Atramentowe drzewa 
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Zadania za 4 punkty 
 

7. Przejdź przez labirynt, zaczynając od miejsca START. 
Co znajduje się przy wyjściu z labiryntu? 
 

A) motyl 
B) biedronka 
C) kijanka 
D) żaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ile nazw miesięcy ma w sobie literę k? 
A) jedna 
B) dwie 
C) trzy 
D) cztery 

 
9. Który rysunek przedstawia połówkę moreli?  

 
 
 
 
 
 

          A)                  B)                  C)                    D) 

 

10. Kolor pomarańczowy powstanie po zmieszaniu kolorów: 
A) czarnego i białego 
B) niebieskiego i fioletowego 
C) żółtego i czerwonego 
D) niebieskiego i czerwonego 

 
11. Które zwierzę nie jest gryzoniem?  

A)                 B)                    C)                                 D) 
 

12. Przypomnij sobie doświadczenie Atramentowe drzewa. 
Co się stało po wkropieniu atramentu do wody? 

A) Krople atramentu pozostały na tafli wody tam, gdzie wpadły. 
B) Krople atramentu rozlały się po tafli wody i nie opadły na dno 

szklanki. 
C) Krople atramentu rozpłynęły się w wodzie na różne strony 

i opadły na dno szklanki. 
D) Krople atramentu spadły prosto w dół na dno szklanki. 

 

Zadania za 5 punktów 
 

13. Gdzie znajdują się twoje łokcie, gdy stoisz na baczność? 
A) niżej niż nadgarstki 
B) wyżej niż szyja 
C) wyżej niż serce, ale niżej niż szyja 
D) wyżej niż biodra, ale niżej niż serce 
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14. Przypomnij sobie doświadczenie Zmiana barw 
i doświadczenie Atramentowe drzewa. Przeczytaj zdania 
z tabelki. Zapisz X obok każdego prawdziwego zdania. 
 

Żółty, czerwony i niebieski to kolory podstawowe.  

Dyfuzja w powietrzu jest bardzo powolna.  

Dyfuzja zachodzi szybciej w wodzie ciepłej niż w zimnej.  

 
Ile zdań jest prawdziwych? 

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

 
15. 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: G4, F4, E3, 
A4, C4, F3, E5, D4, G3, B4, 
F5, E4, G5. 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu malowania 
powstaje rysunek, który przypomina: 

A) łopatę 
B) drabinę 
C) okno 
D) widły 

16. Uzupełnij tekst słowami z tabelki. Obok wyrazów wpisz 
także stojące przy nich w nawiasach wielkie litery. 

Jest środek lata, godzina jedenasta rano. Niedługo będzie 

(1)…………… .  Niebo jest bezchmurne , więc zrobi się (2)……….. 

Na szczęście zabraliśmy ze sobą kapelusze, więc (3)…………… 

nie będzie nam prażyć w (4) ……………. .  

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

północ (U) upalnie (I) księżyc (E) głowy (A) 

południe (P) chłodno (C)  błyskawica (H)  ręce (S) 

wschód (K) mglisto (O) słońce (Ł)  nogi (O) 

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

A) zwierzę domowe, pupila człowieka 
B) część ciała, dzięki której słyszysz 
C) okrągły przedmiot, który znajdziesz w rowerze, aucie, 

hulajnodze 
D) narzędzie do przecinania gałęzi 

 
17. Piotrek napisał w swoim dzienniku:  

„Pojechaliśmy dzisiaj z rodzicami do sklepu. Ruch był tak 
duży, że ledwie znaleźliśmy miejsce na parkingu. 
W sklepie szukaliśmy taboretów do kuchni i nowego 
tapczanu dla mojej siostry Zosi.” 
Do jakiego sklepu wybrał się Piotrek z rodzicami? 

A) spożywczego 
B) zoologicznego 
C) meblowego 
D) z częściami do samochodów 

 1 2 3 

A    

B    

C    
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18. Dwa rysunki różnią się siedmioma szczegółami. Znajdź te różnice i otocz je kółkami.  
 

 
Rzędy oznaczono pomiędzy rysunkami 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 są dwie różnice, a w rzędach Y jest pięć różnic. 
B) W rzędach X są trzy różnice, a w rzędach Y są cztery różnice. 
C) W rzędach X są cztery różnice, a w rzędach Y są trzy różnice. 
D) W rzędach X jest pięć różnic, a w rzędach Y są dwie różnice.  

 
 

 


