
 
 
 
 

Poło�enie szkoły 
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Dobra 

 
 
 

1. Z przystanku autobusowego przy ulicy Długiej do szkoły trzeba i�� w kierunku: 
A. północnym, 
B. południowym, 
C. wschodnim, 
D. zachodnim. 
 

2. Rzeczywista odległo�� mi�dzy szkoł� a poczt� wynosi: 
A. 25 m 
B. 250 m 
C. 500 m 
D. 625 m 
 

3. Ulic� prostopadł� do W�skiej jest ulica: 
A. Ł�kowa, 
B. Główna, 
C. Kasztanowa, 
D. Le�na. 
 

4. Najkrótsza droga z parkingu do szpitala prowadzi ulicami: 
A. Główn�, Kasztanow�, Dobr�,  
B. W�sk�, Główn�, Dług�, 
C. Le�n�, Główn�, Dług�, 
D. Le�n�, Ł�kow�, W�sk�. 
 



Dzie� Wiosny 
Podczas akademii z okazji Szkolnego Dnia Wiosny jedna z dziewcz�t recytowała 
wiersz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nastrój wiersza jest: 
A. pogodny, 
B. smutny, 
C. tajemniczy, 
D. gro�ny. 

 
6. Przeno�ni� w wierszu jest: 

A. przed domem ojciec, 
B. wracały dzieci do domu, 
C. droga traw� zarosła, 
D. zielona �ciele si� dolina. 

 
7. Dzieci nie niosły w piórniku: 

A. kredek, 
B. miedzianych groszy, 
C. cyrkla, 
D. okruchów bułki. 

 
8. Przykładem wyrazu d�wi�kona�ladowczego w wierszu jest: 

A. chroboc�, 
B. �ciele si�, 
C. migaj�, 
D. tr�ca. 

Tam, gdzie zielona �ciele si� dolina  
I droga, traw� zarosła na poły, 
Przez gaj d�bowy, co kwitn�� zaczyna, 
Wracały dzieci do domu ze szkoły. 
 
W piórniku, który na wskos si� otwiera, 
Chroboc� kredki w�ród okruchów bułki 
I grosz miedziany, który ka�de zbiera 
Na powitanie wiosennej kukułki. 
 
Berecik siostry i czapeczka brata 
Migaj� mi�dzy puszyst� krzewin�. 
Sójka skrzekocz�c po gał�ziach lata 
I długie chmury nad drzewami płyn�. 
 
Ju� dach czerwony wida� za zakr�tem. 
Przed domem ojciec, wsparty na motyce, 
Schyla si�, tr�ca listki rozwini�te 
I z grz�dki cał� widzi okolic�. 
 

Czesław Miłosz „Droga” 
 



9. W sali, w której odbywała si� akademia szkolna, były cztery rz�dy krzeseł po  
20 krzeseł w rz�dzie i pi�� rz�dów po 15 krzeseł w rz�dzie. Które wyra�enie 
przedstawia liczb� krzeseł stoj�cych w sali? 

A. 4 + 20 + 5 + 15 
B. 4 ⋅ (20 + 15) ⋅ 5 
C. (4 + 5) ⋅ (20 + 15) 
D. 4 ⋅ 20 + 5 ⋅ 15 

 
10. Akademia rozpocz�ła si� o godzinie 1240, a zako�czyła o godzinie 1425. Ile czasu 

trwała? 
A. 1 godzin� 15 minut, 
B. 1 godzin� 45 minut, 
C. 2 godziny 15 minut, 
D. 2 godziny 45 minut. 

 
11. Z okazji Szkolnego Dnia Wiosny uczniowie sadzili �ywopłot. Informacje  

o zasadach sadzenia znale�li w ksi��ce „Zakładamy ogród” w rozdziale: 
A. Kwiaty jednoroczne, dwuletnie i byliny; 
B. Krzewy ozdobne; 
C. Drzewa owocowe; 
D. Trawnik w miejscu wypoczynku. 

 
12. Podczas sadzenia �ywopłotu uczniowie sprz�tn�li teren wokół szkoły. Z podanych 

ni�ej rysunków wybierz ten, który pokazuje przykład wła�ciwego korzystania  
z zasobów �rodowiska. 

  A.    B.           C.       D.  

    
 

Dzie� Sportu 
Tabele przedstawiaj� wyniki półfinałowych biegów chłopców na dystansie 60 m. 

I bieg  II bieg 
Zawodnik Czas (w sekundach)  Zawodnik Czas (w sekundach) 
Karol 8,9  Bartek 8,6 
Maciek 9,0  Paweł 9,1 
Przemek 8,6  Szymon 8,8 
Wojtek 8,7  Zbyszek 8,5 
 
13. Jaki czas miał zwyci�zca I biegu? 

A. 8,5 s 
B. 8,6 s 
C. 8,9 s 
D. 9,0 s 



14. Który zawodnik miał najsłabszy czas w półfinałach? 
A. Przemek, 
B. Paweł, 
C. Maciek, 
D. Zbyszek. 
 

15. O ile sekund Karol wyprzedził Pawła? 
A. 1,8 
B. 0,8 
C. 1,2 
D. 0,2 

 
16. Jedn� z konkurencji zawodów sportowych był slalom. Dwadzie�cia tyczek 

ustawiono w linii prostej co 2,15 m. Jaka była odległo�� mi�dzy pierwsz�  
a ostatni� tyczk�? 

A. 40,300 m 
B. 40,85 m 
C. 43 m 
D. 48,5 m 

 
Dzie� Patrona 

Fragmenty kroniki szkoły: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Od ilu lat istnieje szkoła w Zalesiu? 
A. 18 
B. 29 
C. 19 
D. 23 
 

(...)W 1973 roku, uchwał� 
Rady Miasta, powstała Szkoła 
Podstawowa w Zalesiu.  
Na dyrektora placówki powołano 
pana Kazimierza Lewandowskiego. 
 

 

W dniu 26 marca 1984 roku, 
uchwał� Rady Miasta, nadano 
Szkole Podstawowej imi� Janusza 
Korczaka (1879 - 1942) – wielkiego 
przyjaciela dzieci, lekarza, autora 
znanych ksi��ek.  

 

 

Rada Miasta, z okazji nadania 
szkole imienia Janusza Korczaka, 
przekazała szkolnej bibliotece ksi��ki 
patrona, w tym: „Kajtu� Czarodziej, 
„Król Maciu� Pierwszy”, „Dziecko 
salonu”, „Bankructwo małego D�eka”.  
 

 



18. Patron szkoły był: 
A. naukowcem, 
B. królem,  
C. lekarzem, 
D. czarodziejem. 
 

19. Janusz Korczak urodził si� w: 
A. drugiej połowie XVIII wieku, 
B. pierwszej połowie XIX wieku, 
C. drugiej połowie XIX wieku, 
D. pierwszej połowie XX wieku. 
 

20. W katalogu alfabetycznym tytuły ksi��ek Janusza Korczaka uło�ono w kolejno�ci: 
A. „Bankructwo małego D�eka”, „Dziecko salonu”, „Król Maciu� Pierwszy”, 

„Kajtu� Czarodziej”,  
B. „Bankructwo małego D�eka”, „Kajtu� Czarodziej”, „Dziecko salonu”, 

„Król Maciu� Pierwszy”, 
C. „Dziecko salonu”, „Bankructwo małego D�eka”, „Kajtu� Czarodziej”, 

„Król Maciu� Pierwszy”, 
D. „Bankructwo małego D�eka”, „Dziecko salonu”, „Kajtu� Czarodziej”, 

„Król Maciu� Pierwszy”. 
 
21. Napisz zaproszenie dla przedstawicieli Rady Miasta na akademi� z okazji Dnia 

Patrona, która odb�dzie si� w auli szkolnej 26 marca 2002 roku o godzinie 1630. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. W drodze ze szkoły na przystanek autobusowy, nale�y przej�� przez jezdni�. 

Wymie� dwie zasady, których musisz przestrzega�, aby bezpiecznie przedosta� 
si� na drug� stron� ulicy. 
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23. Teren szkoły ma kształt prostok�ta o wymiarach 80 m i 100 m. Boiska, chodniki, 
drogi dojazdowe i trawniki zajmuj� 85% powierzchni tego terenu. Pozostał� 
cz��� zajmuje budynek szkoły. Ile m2 powierzchni zajmuje budynek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied�: ................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

 
24. W li�cie do bliskiej Ci osoby przedstaw swoj� szkoł�. Pami�taj, �e szkoła to nie 

tylko �ciany, dach i sprz�ty. 
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