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1. Pinokio miał za zadanie wypisać dziewięć bezokoliczników. Przed wykonaniem zadania jego nos
miał 5 cm. Za każdy błąd wydłużał się o 2 cm. Jaką długość ma teraz nos Pinokia, skoro podał
poniższe wyrazy? Podkreśl błędy.
szyć, myć, złość, móc, stłuc, jeść, ość, strzec, szewc
Nos Pinokia ma teraz ………………………………………………………………….. .
2. Pewien sędziwy zakonnik postanowił opisać swoje życie. Niestety, często zawodziła go pamięć.
Gdy nie miał pewności co do jakiegoś faktu lub daty, zostawiał puste miejsce.
Ty – odkrywca rękopisu – uzupełnij początek wspomnień mnicha.
Urodziłem się w Krakowie roku Pańskiego 1373. Polską rządził wtedy miłościwie, acz

z daleka,

król ______________________________ . Przebywał u nas rzadko. Twierdził, że szkodzi mu
nadwiślańskie powietrze. Gdy zmarł, na tron wstąpiła jego córka Jadwiga. Było to w roku
__________________ . Poślubiła litewskiego księcia ____________________ , któremu dano na
chrzcie imię _____________________ . Łatwo to królowej nie przyszło, bo pan młody był od niej
dużo starszy, a w dodatku niepiśmienny. Lecz tak ustalili polscy i litewscy panowie w miejscowości
_____________________ w ____________ roku. Jadwiga zgodziła się na tę ofiarę dla poszerzenia
wiary chrześcijańskiej.

I tak w roku Pańskim ______________nasze państwa zawarły

______________ . Ja w tym czasie powołanie do służby Bożej poczułem ...
3. Jeśli nikt cię nie przedstawił, przejmij inicjatywę i zrób to sam. Być może nie ma nikogo, kto mógłby
cię przedstawić, albo znalazłeś się w sytuacji, w której nikogo nie znasz. Jesteś zdany tylko na siebie.
Wyciągnij dłoń, uśmiechnij się i powiedz: „Dzień dobry, jestem Tomek Kowalski”. Jako gość na
przyjęciu masz obowiązek krążyć po sali i przedstawiać się innym, zwłaszcza jeśli gospodarze są
zajęci. Już samo to, że wszyscy bierzecie udział w tym samym wydarzeniu, uprawnia cię do
przedstawienia się każdemu, niezależnie od jego pozycji.
Zaznacz prawidłową odpowiedź:
1. Przejmij inicjatywę i przedstaw się wszystkim nieznajomym.
Tak / Nie
2. Przedstaw się imieniem i nazwiskiem: „Dzień dobry nazywam się Tomek Kowalski”. Dzięki temu
nikt nie będzie musiał się dopytywać, jak masz na nazwisko.
Tak / Nie
3. Stój z boku i czekaj, aż ktoś cię przedstawi.
Tak / Nie
4. Nie wykluczaj nikogo i witaj się, też ze znajomymi, nawet jeśli widzieliście się kilka godzin

wcześniej.
Tak / Nie
5. Ograniczaj się do rozmowy z ludźmi, których znasz.
Tak / Nie
6. Przy przedstawianiu się używaj tytułów, takich jak pan, pani czy doktor.

Tak / Nie

4. Pomyśl, zapisz obliczenia i udziel odpowiedzi.
a) Pan Jan codziennie biega. Trening zaczyna o 8.00. Pierwszego dnia tygodnia biega przez
40 minut, a każdego następnego o 5 minut dłużej. O której godzinie pan Jan skończy trening
ostatniego dnia tygodnia?

b) Michał wyszedł z domu o godzinie 16:08. Najpierw szedł pieszo 10 minut, potem przez 7 minut
czekał na autobus, a następnie 25 minut jechał autobusem. O której godzinie Michał wysiadł
z autobusu?

5.

Dnia 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ochrona środowiska w dzisiejszych
czasach jest niezbędna. Człowiek zniszczył bowiem już wiele walorów przyrody i niestety robi to
nadal. Florian Plit powiedział kiedyś: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego
na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.” Podaj pięć sposobów,
za pomocą których Ty – uczeń szkoły podstawowej możesz chronić środowisko naturalne.

