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imię i nazwisko

klasa

1. W puste kratki wpisz trzyliterowe słowa tak, aby równocześnie powstały dwa nowe wyrazy
Nowe wyrazy – obraz, razowiec.
w wierszu. Przykład:
OB
RAZ
OWIEC

MIA
WAR
MAR
WYS
BOK
TRAK
WYS

LICA
ARA
OWAĆ
LICA
WATKA
OWISKO
ARDA

2. Oto cztery wymyślone zdania, które mogli wypowiedzieć władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry,
Bolesław Krzywousty, i Kazimierz Wielki. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli ich imiona oraz napisz,
do jakiego wydarzenia nawiązuje każda wypowiedź.
ZDANIE
Jak tylko umrę, moi synowie będą toczyć
między sobą wojny… Wiem, co zrobię:
podzielę państwo między nich.
Jak przyjedziemy do z cesarzem do Gniezna,
wszystko ma tu błyszczeć.

A gdybym tak przyjął chrzest?
Przyjedzie cesarz, będą tu królowie
i książęta… Masz wyprawić ucztę godną
takich gości.

3. Na jednej przystani znajduje się następujący cennik:





za postój jachtu (1 doba) – 6 zł + 1 zł/os.
za rozbicie namiotu (1 doba) – 4 zł
za korzystanie z prądu (4 godziny) – 1 zł
za prysznic – 2 zł od osoby za 5 minut

WŁADCA

WYDARZENIE

Ile musielibyście zapłacić za pobyt na terenie przystani przez jedną dobę, gdybyście popłynęli
jachtem, na którym znajdują się 4 osoby, będziecie spać w namiocie, korzystać z prądu, a 3 osoby
chcą wziąć prysznic i każda z nich będzie kąpać się 10 minut ? Zapisz wszystkie obliczenia.

4. Korzystając z mapy w atlasie odszukaj i podpisz:

a. Nazwę rzeki oznaczonej na mapie literą A:

……………………………………..

b. Nazwy rzek oznaczonych na mapie cyframi:
7.…………………………
14.……………………….
9.…………………………
4..……………………......
12.……….………………
5.…………………………
6.…………………………
5.
4 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Około 10% wszystkich wykrywanych
nowotworów złośliwych u ludzi stanowią nowotwory skóry.
Wśród niżej wymienionych czynników podkreśl te, które zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka
i inne nowotwory złośliwe skóry:
Częste korzystanie
z solarium

Bardzo jasna karnacja,
liczne piegi

Stosowanie samoopalaczy

Duża liczba znamion,
szczególnie w miejscach
narażonych na podrażnienia

Przyjmowanie zbyt dużej
dawki witaminy A, która
jest światłouczulająca

Stosowanie kremów
ochronnych z filtrem UV

Przebywanie w pełnym
słońcu powyżej godziny
dziennie

Palenie papierosów

