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imię i nazwisko

klasa

1.Odpowiedzi szukaj w tekstach kolęd: „Bóg się rodzi” i „Dzisiaj w Betlejem”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stało się ciałem.
Wesoła w Betlejem.
Najpierw był …………. , aby potem zostać okryty chwałą.
Czynność wykonywana przez królów – czasownik - 3. os. l. mn. cz. teraźniejszy.
Niemożliwe? A jednak – moc ………..
Oj, niemało, niemało.
Józef ……….. – epitet.

2. Zapisz wszystkie obliczenia.
a) Ile dm3 piasku zmieści się w piaskownicy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach:
25 dm, 50 cm?

3 m,

𝟒

b) Ile należy wsypać piasku, aby sięgał do 𝟓 wysokości?

3. Z podanych organizmów ułóż prawidłowy łańcuch pokarmowy, wpisując w kratkę cyfrę
odpowiadającą kolejności organizmu w łańcuchu.
a) Łańcuch pokarmowy w jeziorze.
płoć,

glon,

szczupak,

rozwielitka

b) Łańcuch pokarmowy na łące.
lis,

koniczyna,

zając

szarak

c) Łańcuch pokarmowy w lesie.
jeż,

lis ,

dąb

wilk

4. Wyobraź sobie, że mieszkasz w starożytnej Grecji. Masz na imię Hilarion. Właśnie dotarłeś na
igrzyska w Olimpii. Spotykasz tam dziwnie ubranego chłopca, który twierdzi, że przybył z XXI wieku.
Poniżej znajduje się zapis waszej rozmowy. Napisz, co powiedziałeś koledze z przyszłości.
On: Ale tłum Hilarionie. Czy to jakieś zawody?
Ty: …………………………………………………………………………………………........................…
On: Naprawdę? To gdzie są zawodnicy? Widzę tylko jakiś naturystów. Ha, ha, opalają się na golasa!
Ty: ……………………………………………………………………………………………..........................
On: Co??? I kobiety też będą tak startować?
Ty: ……………………………………………………………………………………….........................……
On: No, ale mogą na przykład oglądać igrzyska, co?
Ty: ………………………………………………………………………………………….........................…
On: Ale numer… W takim razie chodźmy zobaczyć pływanie, a potem łucznictwo.
Ty: ……………………………………………………………………………………….........................……
5.
11 grudnia obchodziliśmy Dzień Honorowego Dawcy Krwi. Krew jest najczęściej podawanym lekiem,
który ratuje zdrowie i życie ludzkie. W poniższej tabeli wymieniono elementy, z których składa się krew
oraz ich zadania. Uzupełnij brakujące miejsca.

ELEMENTY KRWI
TROMBOCYTY

ZADANIE
Biorą udział w powstawaniu skrzepu.
Transportują tlen z płuc do komórek.

BIAŁE KRWINKI
Pływają w nim krwinki.

