
Test powstał w ramach projektu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – wsparcie nauczania języka przyrodniczego dzieci z doświadczeniem 
migracji i ich nauczycieli współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznanych w ramach konkursu Wspieranie 
inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym oraz Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.

1Test sprawdzający znajomość leksyki z zakresu przyrody

1.   Dokończ zdanie.

Antarktyda to                                                                                           :

a) jezioro.   b) kontynent.     c) grzyb. 
 

2.   Popatrz uważnie na obrazki i dopasuj do nich wyrazy z ramki.

Europa  ◆  Afryka  ◆  Azja  ◆  Australia  ◆  Ameryka Południowa  ◆  Ameryka Północna

                                                                                                                                                                           

3.   Wykreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

a) chmura – burza – deszcz – liść

b) las – głowa – język – ręka

c) lato – zima – jesień – kalendarz

d) gleba – morze – jezioro – rzeka

e) las – brzeg – łąka – pole 

f) morze – jezioro – ląd – rzeka

g) grzyb – drzewo – trwa – lód

h) most – mapa – rzeka – brzeg
 

4.   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Sól jest słodka / słona, a cukier jest słodki / słony.
 

5.   Połącz w pary.

  smak    nos

  słuch    język

  węch    oko

  wzrok    ucho
 

6.   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Lato, jesień, zima i wiosna to pory roku / pory dnia.
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7.   Dokończ zdania wyrazami z ramki.

Nauczyciel, mama i dziecko to                                      .

Jabłko, gruszka i banan to                                             .

Róża, tulipan i słonecznik to                                             .

Koń, pies i kot to                                                              .

Marchewka, sałata i ogórek                                           .
 

8.   Popatrz na fotografie i podkreśl poprawny wyraz.

zwierzęta  ◆  owoce  ◆  warzywa  ◆  kwiaty  ◆  ludzie

lato – jesień – wiosna – zima

lato – jesień – wiosna – zima lato – jesień – wiosna – zima

lato – jesień – wiosna – zima
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9.   Dokończ zdania.

Rok ma 12                                                                                           :

a) dni.   b) tygodni.      c) miesięcy.

Miesiąc ma 30 albo 31                                                                       :

a) godzin.   b) dni.      c) tygodni.
 

10.   Popatrz uważnie na obrazki i dopasuj do nich wyrazy z ramki.

grzyby  ◆  pies  ◆  ptak  ◆  ryby  ◆  skała  ◆  trawa  ◆  zboże  ◆  zioła

11.   Przeczytaj uważnie zdanie i podkreśl poprawną odpowiedź.

Rano słońce wschodzi / zachodzi, a wieczorem wschodzi / zachodzi.
 

12.   Co to jest? Dopasuj definicję.

grzyb jadalny     To grzyb, który nie jest smaczny.

grzyb trujący     To grzyb, który można jeść.

grzyb niejadalny     To grzyb, którego nie wolno jeść. 
 

13.   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Na Antarktydzie jest ciepło / zimno.
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14.   Dokończ zdanie.

Północ, południe, zachód i wschód to                                                                                              :

a) nasiona.   b) pory dnia.    c) kierunki świata. 
 

15.   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Szkodniki są na fotografii A / B.

A B

16.   Dopasuj zdania do fotografii. Wpisz A lub B obok fotografii.

A: Kamila podlewa kwiaty w ogrodzie.     B: Paweł i Ania jedzą śniadanie.

C: Dzieci bawią się na plaży.      D: Dzieci zrywają kwiaty.
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17.   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Jesienią owady / ptaki odlatują do ciepłych krajów.
 

18.   Dokończ zdanie.

Człowiek pobiera tlen z                                                                             :

a) wody.   b) powietrza.     c) wiatru.
 

19.   Przeczytaj zdanie i dopasuj do niego fotografię A, B lub C.

W nocy na niebie można zobaczyć Księżyc.             

20.  Popatrz uważnie na obrazki i dopasuj do nich wyrazy z ramki.

jezioro  ◆  rzeka  ◆  bagno  ◆  morze

A B C
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21.   Przeczytaj zdania i podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Kiedy jest zima, to pada śnieg / deszcz. Kiedy jest jesień, wieje piorun / wiatr. 

Człowiek potrzebuje oczu, żeby słyszeć / widzieć, a uszu, żeby słyszeć / widzieć.
 

22.   Przeczytaj zdanie i dopasuj do niego fotografię A lub B.

Siano suszy się na łące.             

A B

23.   Dokończ zdanie.

Drzewa owocowe rosną w                                                              :

a) zoo.   b) sadzie.        c) lesie.
 

24.   Popatrz uważnie na obrazki i podpisz je wyrazami z ramki.

wieś  ◆  góra  ◆  szkielet  ◆  kości

25.   Przeczytaj uważnie tekst i podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Kamil od dwóch dni jest chory. Dziś rano mama zmierzyła mu wagę / temperaturę nowym 

długopisem / termometrem. Mama mówi / myśli, że Kamil musi pić dużo wody / czekolady. 

Dziadek kupił dla chłopca pomarańcze i cytryny, bo mają dużo tlenu / witamin.
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A B

26.   Dokończ zdanie.  

Kwiaty rosną na                                                                     :

a) ulicy.   b) łące.      c) drzewie.
 

27.   Przeczytaj zdanie i podkreśl prawidłową odpowiedź.

Zakaz jazdy na rowerze, oznacza, że             :

A: można jeździć na rowerze.  B: nie można jeździć na rowerze.
 

28.   Przeczytaj zadanie i dopasuj do niego fotografię A lub B.

Kiedy jest burza, na niebie można zobaczyć piorun.

29.   Przeczytaj zdanie i podkreśl poprawną odpowiedź.

Rano, południe, popołudnie i wieczór to pory roku / dnia.
 

30.   Popatrz na fotografie A, B i C. Która z nich przedstawia krajobraz?             

A B C

31.   Uzupełnij zdanie brakującym wyrazem. Wpisz a, b lub c.

Kamil uważnie patrzy, jak krople wody                                                                             w glebę.

a) wchodzą   b) wbiegają      c) wsiąkają
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32.   Dokończ zdania.

Marta wczoraj dużo ćwiczyła, dlatego wieczorem bolały ją                                                         :

a) usta.   b) mięśnie.      c) zęby.

Niektóre ptaki wodne odżywiają się                                                                      :

a) sałatą.   b) rybami.      c) kiełbasą.
 
33.   Przeczytaj zdanie i podkreśl poprawną odpowiedź.

W domu unosił się widok / zapach jabłek, bo mama upiekła na deser ciasto.
 
34.   Dokończ zdanie.

Na planie można sprawdzić                                                 między jednym punktem a drugim.

a) długość.   b) odległość.      c) wysokość.
 
35.   Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Wczoraj było                                     , ale słonecznie. Niestety dzisiaj jest                                     . 

Zbliża się już jesień. W naszej klasie mamy                                     , które potrzebują dużo  

                                   i wody. Na zimę zabierzemy je do szklarni. Tam zawsze jest  

                                       , a pan ogrodnik regularnie                                              rośliny.
 
36.   Dokończ zdanie.

Pokarm to inaczej                                                                            :

a) skóra.   b) pożywienie.     c) tułów.

Do oddychania człowiek potrzebuje                                                       :

a) oczu.   b) ust.       c) uszu.

ciepło  ◆  światła  ◆  zachmurzenie  ◆  podlewa  ◆  chłodno  ◆  kwiaty


