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imię i nazwisko

klasa

1.Przepisz poniższy tekst, poprawiając wszystkie błędy.
Cesasz obódził się zdruw i wesuł. Jego słurzba jeszcze nie wruciła. Wuwczas roskazał rzywemu słowikowi:
„Mósisz zostać ze mnom na zafsze!” Ptaszek powiedział: „Nie mogę zbódowadź gniazdka w pałacó, ale
pozwul mi przylatywać od czasu doczasu. Będę śpiewał o tym, co przed tobom ukryte”. I słowik wyfrunoł
przez okno.
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...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Ponumeruj kolejno piętra roślinności występującej w Tatrach, zaczynając od położonego najniżej.
[

] piętro kosodrzewiny [

] turnie [

] hale – łąki górskie [

] regiel górny [

] regiel dolny

3. Trzej rycerze
W pewnym turnieju bierze udział trzech rycerzy: Gregor, Zawisza i Wilhelm. Ustal, z jakiego kraju każdy z
nich pochodzi, jaką bronią najlepiej walczy oraz jak ma na imię jego dama serca, jeśli wiadomo, że:
Przyjechali oni z Niemiec, Anglii i Polski. Ich ulubione rodzaje broni to: kusza, kopia i miecz. Ich damy serca
to: Kinga, Klara i Kunegunda. Zawisza pochodzi z Polski. Damą serca Wilhelma jest jasnowłosa Kinga.
Wilhelm nie jest najmocniejszy w strzelaniu z kuszy. Gregor nigdy nie był w Niemczech. Polski rycerz
najbardziej lubi walczyć mieczem. Damą serca rycerza, który jest mistrzem kuszy, nie jest Klara ani Kinga.
Rycerz
Gregor
Zawisza
Wilhelm

Kraj pochodzenia

Broń, którą najlepiej walczy

Jego dama serca

4.
3 marca obchodzony był MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DLA UCHA I SŁUCHU.
Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia blisko 360 milionów ludzi cierpi na poważne zaburzenia słuchu.
Wśród jego przyczyn wymienia się między innymi szkodliwy wpływ hałasu.
Poniższe zdania są prozdrowotnymi hasłami. Uzupełnij je wyrazami z ramki.
1. Czy Ty duży, czy Ty mały, zawsze w ……………..………… doskonały!

2. Kto głośno ……………..…………, później się źle czuje!
3. Hałas nasz wróg, bo niszczy nasz ……………..…………!
4. Proszę nie ……………..………… , tylko główkować!
5. A ja wolę, gdy ……………..………… jest w szkole!
6. Zachowaj ciszę! ……………..………… szkodzi zdrowiu!
7. Mówię, krzyczę. Piszę. Czy warto było mącić ……………..…………?
8. Od muzyki piękniejsza jest tylko ……………..…………
9. Gdy ……………..…………, gorzej myślimy.
10. Hałas dla nas jest ……………..…………, przez niego mamy bóle głowy.
Hałas

Hałasuje

Cisza

Ciszę

Krzyczymy

Hałasować

Słuch

Ciszy

Cicho

Niezdrowy
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5. Bluza kosztowała 55 zł, jesienią jej cena wzrosła o 20%, a wiosną obniżono ją znowu o .
5

Jaka była cena tej bluzki wiosną? Zapisz wszystkie obliczenia.

