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1. WODA – ile o niej wiesz? 22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Sprawdź swoje wiadomości 

na jej temat. W poniższych zdaniach skreśl błędną informację.  

  
(1) Organizm człowieka zawiera około 15% / 65% wody. 

(2) Woda występuje we wszystkich organach człowieka w bardzo zróżnicowanych proporcjach;  najwięcej jest 

jej   we krwi / w płucach. 

(3) Zmieniając stan skupienia z ciekłego na stały, woda: zmniejsza / zwiększa swoją objętość. 

(4) Przejście wody ze stanu ciekłego w gazowy to parowanie / krzepnięcie. 

(5) Woda zaczyna wrzeć w temperaturze: 50°C / 100°C. 

(6) Największe zasoby wody słodkiej znajdują się w: rzekach / lodowcach. 

(7) Rzeką przepływająca przez Środę, będącą prawobrzeżnym dopływem Warty jest: Maskawa / Struga Średzka. 

(8) Najgłębszym polskim jeziorem jest Hańcza / Łebsko. 

(9) Jedynym żyjącym w Polsce gatunkiem pająka wodnego jest: nartnik / topik. 

(10) Zdolność kumulowania wody i zapobiegania powodziom posiada mech torfowiec / paproć zwyczajna.   

2. Jakie zasady postępowania obowiązywały średniowiecznych rycerzy bez skazy? 

 Zadecyduj, czy podane niżej informacje są prawdziwe czy fałszywe, wpisując  w odpowiednie 

miejsca „prawda” lub „fałsz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Przestawianki literowe.   

Co wiozła Ania?  Odczytaj rozmowę. Przestaw wybrane litery i odpowiedz na pytanie. 

- Och, jak San kipi, moi kochani! - 

rozległ się w łódce trwożny pisk Ani. 

- Uważaj trochę. No, na bok wiosła! 

Dwukrotnie rzekłem, co Ania wiozła.                                 …………………………………………… 

 

„Smok” przestawiony, „osy” dwie trzecie. 

Mógłbyś  w  to  lecieć, lecieć i lecieć…                                 …………………………………………… 

A. Służył temu, kto więcej zapłacił.  

B. Był uprzejmy wobec dam.  

C. Wiernie służył królowi.  

D. Dotrzymywał słowa.  

E. Mówił damom, że mają mało rozumu.  

F. Rabował podróżnych.  

G. Był mężny.  

H. Stawał w obronie słabszych i niewinnych.  



4. Znajomość teorii savoir vivre’u.  Podkreśl właściwą odpowiedź. 

1. Wchodzisz po schodach lewą stroną i prawie zderzasz się ze schodzącym kolegą. Kto z was 

porusza się nieprawidłowo? 

a. Kolega idący prawą stroną. 

b. Ty. 

2. Przy drzwiach do klasy (sklepu, toalety) spotykają się dwie osoby – wchodząca i wychodząca. Kto 

ma pierwszeństwo? 

a. Wchodząca. 

b. Wychodząca. 

c. Żadna. 

3. Podczas zwiedzania muzeum nie wolno … 

a. Robić notatek. 

b. Korzystać z informatora. 

c. Dotykać eksponatów. 

d. Zadawać pytań przewodnikowi. 

4. Co możesz zrobić, jeśli ktoś – mimo, że powinien – nie przedstawi Cię np. napotkanemu 

znajomemu? 

a. Z uśmiechem włącz się do rozmowy i przedstaw się samemu. 

b. Nie zwracaj uwagi na taki szczegół, rozmawiaj dalej bez przedstawiania się. 

c. Poproś kolegę, aby Cię przedstawił. 

5. Dwa pojemniki wypełnione są olejem - po 15 litrów każdy. Jeden ma kształt prostopadłościanu, w 

którym podstawa jest kwadratem o boku długości 25 cm. Drugi pojemnik ma kształt graniastosłupa, 

w którym podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 50 cm każda.                                               

Oblicz, jak wysokie są te pojemniki. Zapisz wszystkie obliczenia. 

    

Prostopadłościan 

o podstawie kwadratu 
  

    Graniastosłupo podstawie                                        

     trójkąta prostokątnego 

 


