ZESTAW VII. (3 pkt)
Aby poprawnie zapisać zdanie:
To jest __aba w __amaku., należy uzupełnić
A

pierwszy wyraz literą ż, drugi wyraz literą h;

B

pierwszy wyraz literą rz, drugi wyraz literą ch;

C

pierwszy wyraz literą rz, drugi wyraz literą h;

D

pierwszy wyraz literą ż, drugi wyraz literą ch.

ZESTAW VIII. (2 pkt)
Kiedy o coś pytamy, na końcu zdania stawiamy
A

przecinek;

B

wykrzyknik;

C

pytajnik;

D

kropkę.
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KLASA PIERWSZA
Instrukcja dla nauczyciela/uczennicy/ucznia
Polecenia w klasie pierwszej czyta nauczyciel
Uczennica/uczeń samodzielnie wybiera właściwą odpowiedź

ZESTAW IX. (3 pkt)
Ile jest łącznie liter „ó”, „u” w wyrazach, które przedstawiają obrazki?

A

3 litery ó;

B

3 litery u;

C

2 litery ó i 1 litera u;

D

2 litery u i 1 litera ó.

ZESTAW X. (3 pkt)
Proszę zaznaczyć zdanie nieprawdziwe.
A

Nazwy państw piszemy wielkimi literami.

B

Nazwiska kolegów piszemy wielkimi literami.

C

Imiona kotów, psów piszemy małymi literami.

D

Nazwę miejscowości, w której mieszkam, piszę wielką literą.

•
•
•
•
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Wypełnij kartę odpowiedzi.
Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
Pisz długopisem z czarnym lub granatowym tuszem.
Nie używaj korektora.
Test składa się z 10 zestawów.
Odpowiedzi przenieś na kartę.
W każdym zestawie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
Poprawną odpowiedź zaznacz, zakreślając/zamalowując
właściwą literę.
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi.
Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie
zakreśl/zamaluj inną odpowiedź.

Aby zakwalifikować się do 2. etapu, należy uzyskać za ten test 22 punkty.
Powodzenia!

ZESTAW I. (4 pkt)
Przeczytaj rymowankę, a następnie odgadnij, jaki to wyraz. Jaka jest druga,
a jaka trzecia litera w tym wyrazie?
Zbiera się na półkach,
unosi latem na piaszczystej drodze,
a czasami go mamy na brudnej podłodze.

ZESTAW IV. (3 pkt)
Jakimi literami trzeba uzupełnić zdanie?
To są g__ry __atry.
A

u, t;

B

ó, t;

A

druga u, trzecia rz;

C

ó, T;

B

druga ó, trzecia rz;

D

u, T.

C

druga u, trzecia ż;

D

druga u, trzecia sz.

ZESTAW II. (2 pkt)
Jak się nazywa kwiat, który jest piękny, chociaż ma kolce? Jaka jest druga,
a jaka trzecia litera w tym wyrazie?
A

druga ó, trzecia ż;

B

druga u, trzecia rz;

C

druga ó, trzecia rz;

D

druga u, trzecia ż.

ZESTAW III. (3 pkt)
Jakimi literami trzeba uzupełnić zdanie?
To jest du__e mo__e.
A

rz, ż;

B

rz, rz;

C

ż, rz;

D

ż, ż.

ZESTAW V. (4 pkt)
Jakimi literami trzeba uzupełnić zdanie?
To jest__olska stolica __arszawa.
A

P, W;

B

P, w;

C

p, W;

D

p, w.

ZESTAW VI. (3 pkt)
Jakimi literami trzeba uzupełnić zdanie?
To są p__chowe __mury.
A

u, ch;

B

u, h;

C

ó, ch;

D

ó, h.

