
ZADANIE 1 

Na żaglówkach ukryte jest działanie, oblicz je i wpisz wynik w okienko. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

Za każdy poprawny wynik 1 pkt. 
Max. 3 pkt.  

Czas  10 minut. 
 

 



ZADANIE 2 

Kwadrat pocięto jak na rysunku. Z wszystkich powstałych części kwadratu ułóż 

poniższą figurę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poprawne ułożenie figury 5 pkt. 
Czas 10 min. 

 



 

 

ZADANIE 3 

Przeczytaj zadania i zaznacz właściwą odpowiedź. 

 

 Przedstawiona na rysunku konstrukcja zbudowana jest z jednakowych 

klocków i waży 189 gramów. Ile waży jeden klocek? 

                                                

 

 

 

 

A  18g         B   18,9g          C   1,89g          D  21g 

 

 

 Ola i Dorotka zasnęły o 9: 30 wieczorem. Dorotka zbudziła się o 6: 50 

następnego ranka. Czas snu jej siostrzyczki Oli był o 1 godzinę i 50 minut 

dłuższy od czasu snu Dorotki.  O której godzinie wstała Ola?   

 

A  7:40          B   8:50          C   8:40          D  7:50 

 

 

 
Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź 2 pkt.  

Maks.  4 pkt. 
 

Czas : 10 minut. 
 
 



ZADANIE 4 

Rozwiąż zadanie, zapisz odpowiedzi. 

 Notes i książka kosztują razem 7zł 40gr. Książka i długopis kosztują 

razem 8zł.  Notes, książka i długopis razem kosztują 10zł. Ile kosztuje 

notes, ile kosztuje książka, a ile długopis? 

 

                                  

Rozwiązanie:  

 Notes kosztuje  

Książka kosztuje  

Długopis kosztuje  

Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.  
Maks. 3 pkt. 

Czas: 10 minut. 
 



ZADANIE 5 

Uzupełnij tekst dyktanda brakującymi literami zgodnie z regułami 

ortograficznymi. 

 

Kruk Maci….ś rozglądał się troskliwie wok….ł 

siebie. Za skarby świata nie p….yznałby się w 

tej ….wili, co go tak p….estraszyło. Czy m….gł 

się czegoś bać? On, który ….ętnie nazywał się 

najmniej płochliwym zwierzęciem las….w, ł….k 

i p….l. Ale wszystko wskaz….je na to, że kruk 

p….eląkł się swojego własnego krakania. – To 

okr….tne i niesprawiedliwe- powiedział, a jego 

dzi….b ze złością ude….ył w pień drzewa. 

Podrapał pi….ro paz….rem i orzekł, że jest nie 

tylko najwrażliwszym, ale tak….e 

najmądrzejszym ptakiem w okolicy. Czy nie 

uwa….acie, że prze….olował?  

 

Za każdy poprawnie uzupełniony wyraz 0,5 pkt. 
 

Maks. 10 pkt.  
Czas. 10 min 

 

 



ZADANIE 6 

Przeczytaj zdania. W każdym zdaniu ukryte są nazwy kwiatów. Znajdź te wyrazy 

i zakreśl je. 

 

1. Żałuj, bo tu lipa nigdy nie wyrośnie!  
2. Magda maluje i rysuje najładniej z całej 
klasy.  
3. Jego dom dostrzeżesz w oddali, ale 
ciężko tam dojechać.  
4. Cyrk „Retro” ma lwa wśród 
występujących zwierząt.  
5. Wzięliśmy ze sobą kompas, termos z 
herbatą i latarkę. 
6. Dobra ! te klocki są Twoje  
7. Podróż autokarem była przyjemna. 
8. Ślimak wystaw rogi, dam ci sera na 
pierogi.  
9. Z trampoliny Wojtek skacze nieczęsto.  
10. Arab ma żon kilka.  
 

 

Za każdy odgadnięty wyraz 1 pkt. 
                           

Maks. 10 pkt. 
Czas 10 min. 

 


