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imię i nazwisko

klasa

1. Układanka. Do poniższego diagramu wpisz odgadnięte wyrazy (jedna litera w okienku).
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Do wersu oznaczonego litera A wpisz nazwę smakołyku w tabliczce.
Do wersu B wpisz druga sylabę pierwszego wyrazu i uzupełnij tak, by powstało słowo oznaczające część
męskiego stroju.
Do wersu C przepisz spółgłoski z wyrazu drugiego , aby powstała nazwa dolegliwości.
Do wersu D wpisz nazwę lekarstwa na te dolegliwość.
Do wersu E wpisz litery z wyrazu czwartego w takiej kolejności, aby powstał nowy wyraz.
Do wersu F wpisz drugą sylabę piątego wyrazu i uzupełnij tak, aby powstała nazwa sprzętu kuchennego.
2. Zapisz wszystkie obliczenia.
a) Ile należy przygotować butelek o pojemności 3/4 litra, aby rozlać do nich 120 litrów napoju.

b) Ile należy zapłacić za 30 dag cukierków czekoladowych po 22,50 zł za kilogram.

3. Justyna i Małgosia spotkały się po raz pierwszy w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dziewczynki
stwierdziły ze zdziwieniem, że noszą to samo nazwisko. Tata Gosi, Marek, wyjaśnił dziewczynce, że tata
Justyny, Tomasz, jest jego kuzynem, a dziadek Gosi, Bogumił, to stryjeczny brat dziadka Justyny, Bogdana.
Ojciec Bogumiła, Bronisław, był rodzonym bratem Juliana, ojca Bogdana. Ci z kolei byli synami Józefa.
Na podstawie uzyskanych informacji narysuj drzewo genealogiczne, z którego wynika, że dziewczynki
są spokrewnione.

4. Wzorem zdrowego stylu życia jest PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ. Przyjrzyj się jej uważnie, a następnie uzupełnij zdania:

Wśród wszystkich produktów, jakie spożywamy za najważniejsze uznaje się ..…………. i ………..……
Nasza dieta powinna zawierać jak najmniej …………………. , …………………. i ………………….
Podstawowym napojem człowieka powinna być ………………….
…………………. ,w połączeniu ze zdrową dietą, odgrywa ważną rolę w zapobieganiu wielu chorób.

5.
Uzupełnij schemat wpisując odpowiednie nazwy zwierząt, których nazwy podano poniżej.

żyrafa, krokodyl, salamandra, hipopotam, delfin, żółw.

