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oddać do 8 IV 2016 r.
p. Krajewskiej s. 104 lub w bibliotece

------------------------------------------------------------

-----------------

imię i nazwisko

klasa

1. Odgadnij nazwy 10 dyscyplin sportowych na podstawie zagadkowych wypowiedzi sportowców.
Odgadnięte nazwy wpisz do tabelki pod spodem.
A. Aby wygrać, posługuję się ssakiem lub małym płazem.
B. Moim patronem jest Wilhelm Tell.
C. Uprawiam sport, który nazywa się tak samo, jak mój ulubiony samochód.
D. Nie wybieram się w kosmos, choć sprzęt do tego posiadam.
E. Posługuję się pałeczką, chociaż nie jestem czarodziejem.
F. Kowal nie byłby zachwycony widząc, co robię z jego narzędziem pracy.
G. Moje ulubione działanie matematyczne to 45+45.
H. Nasz bramkarz patrzy na świat przez kratki.
A.
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2. Korzystając z mapy świata np. w atlasie, uzupełnij zdania:


Samolot z Australii na Grenlandię poleci w kierunku ...........................................................................



Samolot z Kanady na Madagaskar poleci w kierunku ............................................................................



Samolot z Europy do Argentyny poleci w kierunku ...............................................................................



Samolot z Afryki do Chin poleci w kierunku ........................................................................................



Samolot z Meksyku do Nowej Zelandii poleci w kierunku.....................................................................



Samolot z Egiptu do Stanów Zjednoczonych poleci w kierunku ............................................................

3. W V wieku p.n.e. Ateny były pięknym miastem. Poniżej znajdziesz zagadki, które opisują wspaniałe
budowle i miejsca w tym mieście. Wpisz do tabeli ich nazwy.

Ponad miastem góruje, poświęcona Atenie.
Ta budowla harmonią twe przyciągnie spojrzenie.
Skalne wzgórze, „wysokim miastem” nazwane.
Gdzie najstarsze Ateny były zbudowane.
Tam stragany z rybami, serem do kupienia.
Tam zbierają się sądy, radzą zgromadzenia.
Rzeźba z morza widoczna, co na wzgórzu stoi.
I włócznią, zda się z dołu, słoneczną tarczę kroi.

4. Zbliżają się święta wielkanocne. Na naszych stołach zagoszczą jajka. Odpowiedz na kilka pytań
związanych właśnie z nimi.
1. Dlaczego warto jeść jajka?
……........................................…………………………………………………………………………………
2. Do czego jeszcze (poza jedzeniem) wykorzystywane są jajka?
…………........................................……………………………………………………………………………
3. Jak nazywa się substancja budulcowa dostarczana organizmowi dzięki spożywaniu jajek?
………………...........................................………………………………………………………………………
4. Jajka są źródłem witamin. Podaj przykłady dwóch witamin występujących w jajkach.
………………………...........................................………………………………………………………………
5. Jak nazywa się substancja zawarta w żółtku, która poprawia widzenie, a także chroni gałkę oczną przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB oraz zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej?

……………………………………………...........................................…………………………………………
5. Przeczytaj uważnie i udziel odpowiedzi:
A) Na jeziorze rośnie rzęsa wodna. Rzęsa powiększa swoją powierzchnię dwukrotnie w ciągu jednej doby.
W ciągu 22 dni rzęsa zarosła pół jeziora. W ciągu ilu dni zarośnie całe jezioro? ............................
B) Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła ? ........................................

