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Rok:   
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I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź.     (…./10) 

1. Pod jakim drzewem szewczyk znalazł rozrzucone mrowisko? 

 a) Pod świerkiem. b) Pod sosną.  c) Pod jodłą.         d) Pod modrzewiem. 

2. Czym szewczyk zgarniał rozrzucone mrowisko? 

 a) Czapką.  b) Butem.  c) Torbą.         d) Łopatką. 

3. Jak myśliwi polowali na kaczki? 

 a) Strzelali z łuków.   b) Strzelali z karabinów.      c) Rzucali kamieniami.  d) Strzelali z procy. 

4. Czym szewczyk karmił kaczki? 

 a) Bułką.             b) Ziarnem.         c) Chlebem.         d) Ciastkami. 

5. W co przemieniła się czarownica? 

 a) W żabę.         b) W potwora.       c) W skałę.         d) W ptaszysko. 

 

II. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie prawidłowe odpowiedzi.      (…./25) 

1. Co znosiły mrówki naprawiając mrowisko? 

 a) Ziarenka piasku. b) Sosnowe igły.  c) Kamyczki.         d) Świerkowe igły. 

2. Kto próbował uratować pannę zamkniętą w wieży? 

 a) Królowie.    b) Żołnierze.  c) Książęta.         d) Rycerze. 

3.  Kto pomagał odnaleźć kluczyk w stawie? 

 a) Kaczka.     b) Łabędź.  c) Perkoz.         d) Rybka. 

4. Oddzielając mak od piasku mrówki nosiły: 

 a) mak na lewo.        b) mak na prawo.  c) piasek na lewo.      d) piasek na prawo. 

5. W co ubrany był szewczyk? 

 a) W liche odzienie.   b)  W ciepłe odzienie.     c) W skórzniaki na nogach.  d) W chodaki na nogach. 

 

III. Ile? Odpowiedz na pytania.            (…./12) 

 1. Ile drzwi miała komnata, w której zamknęła czarownica szewczyka? ………………………. 

 2. Ile schodów prowadziło na szczyt wieży? …………………………………….......................   

 3. Ile jednakowych panien siedziało na ławie? ………………………………............................. 

 4. Ile zadań musiał wykonać szewczyk, by uratować pannę? ………………………………….... 

 

IV.  Kolory. Odpowiedz na pytania.             (…./9) 

 1. Jaki kolor miał kluczyk? …………………………………………………………......................... 

 2. Jaki kolor miały suknie panien? …………………………………………................................... 

 3. Jaki ozdobny kolor piór miał kaczor na skrzydle? ……………………………………………….  

  

 

 

 

 

 



V.  Rozwiąż krzyżówkę o leśnych zwierzętach, a następnie uzupełnij/wpisz hasło: __ __ __ __ __ __.   (…./14) 

     

     1. Polna, leśna, z dużymi uszkami i ogonkiem. 

     2. Ssak z dwoma czarnym pręgami na głowie. 

     3. Gryzoń ścinający drzewa, budujący tamy. 

    4. Jego samica to wadera. 

    5. Przodek świni domowej. 

    6. Z jeleniowatych – roślinożerna, płochliwa.                                          

 

VI.   Korzystając ze słowników, leksykonów w wersji papierowej przetłumacz na język angielski  
        oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):             (…/6) 
        1. kaczka – ……………………………………………………............................................................ 
        2. ryba – ……………………………………………………........................................................…….  
        

        Źródło: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
VII.  Korzystając ze słownika j. polskiego, encyklopedii w wersji papierowej podaj znaczenie słowa  
        oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):         (…./10) 
        1. lichy – ………………………………………………………………………………………………....... 
        2. barć – …………………………………………………………………………………………………..... 
         

        Źródło: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
VIII.  Rozwiąż zadanie matematyczne.                           (…./6) 
         Szewczyk w jednej wsi naprawił 4 pary butów, w drugiej 6 par. Ile sztuk butów zreperował Szewczyk? 
          

         Działanie: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
         

        
         Odpowiedź: …………………………………………………………….………………………………………………. 
 
IX.    Zadanie przyrodnicze.                                                                                                                               (…./6) 
         Rój pszczeli składa się z:     1) ………………………………………………………… 
                                          2) ………………………………………………………... 
                                          3) ……………………………………………………….. 
 

X.     Jak możemy dbać o zwierzęta? Odpowiedz pełnym zdaniem.                          (…./2) 

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

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt,  
ten nie może być dobrym człowiekiem”. 

 

 

A. Schopenhauer 
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