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

1. Na jaki przedmiot szkolny nie chciała się spóźnić Ala Betka? 

a) Historia.                          b) Matematyka.                              c) Fizyka.                             d) Plastyka. 

2. Jaki zawód wykonywała mama Ali? 

a) Pielęgniarka.                  b) Krawcowa.           c) Fryzjerka.                         d) Sekretarka.        

3. Jaką wiadomość ogłosiła Pani Dyrektor przez megafon? 

             a) Wielką Naradę.            b) Zebranie.                                   c) Rozpoczęcie konkursu.   d) Zakończenie lekcji. 

4. Do której piątej klasy chodziła główna bohaterka? 

a) C.                              b) A.                                     c ) B.                                    d) D.  

5. Jaki  jest tytuł komiksu, który Rysiu Bela czytał na lekcji biologii? 

a) Kosmiczna przygoda.                                          c) Kosmiczny Śmierdziel.         

b) Niebieskie oko.                                                                       d) Niebezpieczny jeździec. 

 

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

1. Co ustawił nauczyciel plastyki na szafce, wychodząc z klasy? 

              a) Dwie butelki.                      b) Dwie pomarańcze.                  c) Trzy gruszki.                     d) Wazon. 

2. Co miała dostać osoba, która ujawni imię i nazwisko zbrodniarza, który zjadł  jabłko? 

             a) Piątkę z dzisiejszych zajęć.                                                    c) Porcję lodów z bitą śmietaną i owocami.     

b) Piątkę z zachowania.                        d) Czekoladę. 

3.          Jakie rzeczy miała w kieszeniach Alicja, gdy szukano jabłka? 

             a) Kilka monet.                         b) Papier po cukierku.                c) Gumę do żucia.                   d) Pieniądze. 

4. Jakie były napisy na kartonach, wykonanych przez kolegów i koleżanki, w obronie Ali?                                        

             a) Ala nic nie zrobiła.                              c) Żądamy sprawiedliwości.      

b) Ala jest niewinna.                                d) Ala nie zjadła jabłek.                     

        5.     Co się dzieje po zjedzeniu wykrywacza jabłkożerców?   

             a) Zawroty głowy.                                                                        c) Skóra nabiera bladoliliowego koloru. 

b) Skóra nabiera zielonego koloru.                                              d) Zaczynają drżeć ręce.        

 

 III. Nazwiska. Wpisz prawidłowe nazwiska.                    (…./12) 

1. Nauczyciel plastyki ………………………………................................……………………………………………………. 

2. Wychowawczyni klasy ………………………………………………………………........................................................ 

3. Pani dyrektor …………………………………………………………………………......................................……………. 

4. Nauczycielka biologii ………………………………………………………………………...............................………… 

 

IV.  Ile? Wpisz odpowiednią liczbę.           (…/9)                                                                                              

1. Ile koszy jabłek dostała mama za uszycie sukienki? ................................................................................. 

2. Ile przyjaciółek miała główna bohaterka? ................................................................................................. 

        3. Ile łez kapnęło Romkowi po zniszczeniu eksponatu? ............................................................................... 

 



V.    Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło:  __ __ __ __ __ __.                             (…/14)   

                                                                                                                                                                 

1. Imię psa pana z plastyki...                                                 1. 

2. Co pokazała pani Królik, wychodząc z klasy?                     

3. Jedna z przyjaciółek Ali.                                                    2. 

4. Kto miał przeczytać referat na biologii?                       

5. Przedmiot, w którym była maź dla jabłkożerców.              3. 

6. Co jadł pan z geografii?     

                                                                                                            4. 

                                                                                               5. 

                                                                                                  

            6. 

    

VI.    Korzystając  ze słowników, leksykonów lub encyklopedii w wersji papierowej przetłumacz na język 

angielski oraz napisz tytuł książki, z której korzystałeś (źródło):         (…/6)                      

1. spóźnienie – ………………………………………………...........................................................................…… 

2. referat – ………………….……………………………………..................................................................………   
 

Źródło: ………………………………………………………………………………………….................................…………. 

 

VII. Korzystając ze słownika w wersji papierowej (np. słownika synonimów, słownika j. polskiego, 

ortograficznego, encyklopedii itp.)  podaj znaczenie słowa oraz napisz tytuł książki,  

z której korzystałeś (źródło):                                                                                                                          (…./10) 

1. domniemanie niewinności – ………………………………………………………………................................…… 

2. martwa natura – …………………………………………………………………................................……………… 
    

   Źródło: ……………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

VIII.    Rozwiąż zadanie matematyczne.                            (…./6) 

           W klasie pierwszej było 32 uczniów w klasie drugiej o 6 mniej a w klasie trzeciej o 4 więcej niż w drugiej. 
           Ile dzieci było w klasie drugiej i trzeciej? 
 

           Działanie:………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
           Odpowiedź:……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
IX.     Zadanie historyczne. Jaki w Polsce obowiązuje system szkolnictwa od września tego roku?                (…./6) 

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

X.       Czy kiedykolwiek spotkała Cię jakaś niesprawiedliwość? Odpowiedz pełnym zdaniem.                        (…./2) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ZIARENKO 
MĄDROŚCI: 

 

"Nauka to pokarm dla rozumu”. 

 

Lew Mikołajewicz Tołstoj 
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