ZESTAW VII. (2 pkt)
Zaznacz podpunkt z poprawnym zdaniem.
A

Mamo, przecież wiesz, że nie lubię kakao.

B

Mamo, czy mogę pójść z przyjacielami na podwórko?

C

Tato, już przyszłem!

D

Tadziu, dlaczego włanczasz mój tablet bez pytania?

ZESTAW VIII. (4 pkt)
Zaznacz podpunkt z poprawnym zdaniem.
A

Gdzie jest ten ołówek i gumka, która leżała na stole?

B

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun krąży wokół Słońca.

C

Mama i tata poszli do kina.

D

Mama i tata poszła do kina.

ZESTAW IX. (2 pkt)
Zaznacz podpunkt z poprawnym zdaniem.
A

Kogo jest ta piłka?

B

Janek jest na stołówce.

C

Czyja jest ta piłka?

D

Waldek jest na ogrodzie.

ZESTAW X. (4 pkt)
Zaznacz podpunkt z poprawnymi wyrazami.
A

kopnąłem, błysnąłem, szarpła;

B

kopnąłem, kopnęłam, zamkła;

C

kopnąłem, kopnęłam, uklękła;

D

kopnęłem, błysnąłem, zlękł.
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KLASA DRUGA
Instrukcja dla nauczyciela/uczennicy/ucznia
Polecenia w klasie drugiej czyta nauczyciel
Uczennica/uczeń samodzielnie wybiera właściwą odpowiedź
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. (3 pkt)
Jak powinniśmy wymawiać poniższe wyrazy? Zaznacz poprawną wymowę.

ZESTAW IV. (4 pkt)
Jaki kolor ma ptak, do którego ciocia Krysia porównała leniwego i niepracującego sąsiada?

A

PISZEMY: jeżeli – MÓWIMY: jeżeli;

A

Czarny.

B

PISZEMY: chcą – MÓWIMY: chcom;

B

Błękitny.

C

PISZEMY: lis – MÓWIMY: lys;

C

Niebieski.

D

PISZEMY: cukierek – MÓWIMY: cukerek.

D

Granatowy.

ZESTAW II. (2 pkt)
Jakie oczy ma strach?

ZESTAW V. (3 pkt)
Jakiego gada trzyma w kieszeni chytry Kazio?

A

Wielkie.

A

Krokodyla.

B

Niebieskie.

B

Żółwia.

C

Piwne.

C

Węża.

D

Wybałuszone.

D

Jaszczurkę.

ZESTAW III. (3 pkt)
Mieszkaniec którego państwa udaje ciągle, że nie wie, o co chodzi?

ZESTAW VI. (3 pkt)
Czego dolewamy do ognia, powodując, że ludzie kłócą się jeszcze bardziej?

A

Hiszpan.

A

Oliwy.

B

Turek.

B

Oleju.

C

Grek.

C

Octu.

D

Włoch.

D

Wody.

