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URODZINY  KUBY 
                                                                                              Lublin, 12 kwietnia 2000 r. 

 
Kochana Babciu! Kochany Dziadku! 

 
Minął miesiąc od naszego ostatniego spotkania. W tym czasie wiele się wydarzyło. 

Ostatnio byłem u Maćka na urodzinach, bawiliśmy się świetnie. Swoje urodziny chciałbym 
podobnie zorganizować. Rodzice obiecali mi, że będę je mógł urządzić dla kolegów koleżanek 
z klasy na działce w Zaniówce. 

Jak wiecie, dzień moich urodzin to 23 września. W tym roku dobrze się składa, bo jest to 
sobota. Zaproszę więc jedenaście osób już na godzinę 1000. Chcę pokazać im piękną okolicę 
 i miejsce ważnego wydarzenia historycznego, ponieważ większość z nich interesuje się 
historią. Wszystkim dam mapkę gminy Jabłoń, na której rodzice zaznaczyli literą D naszą 
działkę. Przesyłam Wam taką samą mapkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mapce oznaczono miejsce, gdzie Polacy walczyli z zaborcą w czasie Powstania 

Styczniowego. Często chodziliśmy tam razem oglądać krzyż powstańczy. Planuję wspólny 
spacer do tego miejsca, a po powrocie  różne zabawy. Razem z mamą przygotujemy smaczne 
jedzenie. 

Myślę, że będzie to przyjemne spotkanie. Napiszcie, czy mój pomysł Wam się podoba. 
       Już za tydzień chcemy zaprosić na działkę Was i Ciocię Alinę.  

                                                                               
Całuję Was bardzo, bardzo mocno! 

 
                                    Kuba    

PS  Pozdrowienia dla Cioci Aliny! Do zobaczenia za tydzień! 
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1. Tekst zamieszczony na stronie 31 to: 
 

 A. zaproszenie    B. opowiadanie 
 C. list      D. opis 

 
 
2. Adresatem tekstu są: 

 
A. koledzy i koleżanki Kuby    B. rodzice Kuby 

  C. dziadkowie Kuby    D. dzieci z sąsiedztwa 
 
 
3. Dzień urodzin Kuby to początek astronomicznej jesieni. Począwszy od tego dnia: 
  

 A. noce będą coraz krótsze    B. dni będą coraz krótsze 
 C. dni będą coraz dłuższe    D. dni i noce będą trwały tyle samo 

 
 

4. Napisz plan spotkania urodzinowego Kuby tak, aby uwzględniał informacje zawarte 
w tekście ze str. 31. Użyj równoważników zdań. 

 
 

Plan spotkana urodzinowego 
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5. Odczytaj z mapki, co znajduje się w pobliżu działki rodziców Kuby. Wymień trzy  
     składniki krajobrazu. 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
6. Uzasadnij, dlaczego w miejscowości Kolano ustawiono krzyż powstańczy? 

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

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

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

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

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

 

 

7. Działka ma kształt prostokąta, który na mapce ma:                         
    długość       0,3 cm, 
    szerokość    0,1 cm. 
    Oblicz rzeczywiste wymiary działki oraz jej powierzchnię. 
    Zapisz swoje obliczenia. 
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8. Kuba zaprasza na urodziny swojego przyjaciela Maćka. 
    Napisz tekst zaproszenia, które powinien do niego wysłać. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

9. Kuba wyśle zaproszenia do wszystkich gości. Będzie to 11 listów zwykłych,  

         z których każdy waży mniej niż 20 g. 

 

Cennik  

niektórych usług pocztowych 

Poz. Usługa Opłata w złotych 
1  List zwykły: Miejscowy Zamiejscowy 
                         Do 20 g 0,60 0,70 
                         Ponad 20 g do 50 g 0,80 1,00 
                         Ponad 50 g do 100 g 1,00 1,20 
                         Ponad 100 g do 250 g 1,20 1,50 
2   Kartka pocztowa                            0,60 
3   List polecony  
                  1. Opłata za wagę listu Jak w pozycji 1 
                  2. Opłata za traktowanie listu jako 

                    polecony 
                           2,20 

4   List ekspresowy 3,50 
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                    a)  Jaka będzie opłata za przesyłki, jeśli dwa z listów będą zamiejscowe? 
 

 A.  6,60 zł    B.  6,80 zł 
 C.  7,70 zł    D.  żadna z podanych kwot 

 
 
b)  O ile więcej zapłaciłby Kuba, gdyby wysyłał wszystkie listy jako polecone? 
 

 A.  o 17,80 zł    B.  o 38,50 zł 
 C.  o 24,20 zł    D.  o 17,60 zł 

 
 
 

10. Długość drogi z działki do krzyża powstańczego mierzona wzdłuż ścieżki wynosi 
2,7 km. Dzieci w ciągu 10 minut mogą przejść 300 m. 
Oblicz, jak długo będzie trwać spacer tą drogą w jedną stronę, jeżeli cały czas dzieci  
będą poruszać się w tym samym tempie. 

 
 
 
 
 
 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
 
 
11. Powstanie Styczniowe wybuchło w 1863 roku. 
 
 
a) Zaznacz na osi czasu wiek, w którym miało miejsce to wydarzenie. 

 
 

     .      .      .      .      .      .      .      
                  XV                                                                     kolejne wieki 
  
b) Ile lat upłynęło od wybuchu Powstania Styczniowego?  
 
   ................................ 
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       BAŚŃ 
.............................
.............................
.............................
.............................
............................. 

 
12. Które z zajęć proponowanych przez Kubę gościom nie sprzyja zdrowemu trybowi 

życia? 
 
 A. spacer  
 B. gra w piłkę 
 C. oglądanie telewizji  
 D. podchody 

 
 
13. Kuba chce przygotować niespodziankę. Do papierowej koperty schowa jakiś  
       przedmiot. Gdy zbliży do niej magnes, koperta się przesunie.  
       Co powinno znajdować się w kopercie? 
 

 A. stalowy gwóźdź 
 B. drewniany klocek 
 C. plastikowy guzik 
 D. gumka   

 
 
14.   Kuba przygotowuje konkurs związany z baśniami i legendami. 
 
       a) Znaczenia słów baśń i legenda powinien szukać w: 
 

 A. Encyklopedii muzyki 
 B. Słowniku terminów literackich 
 C. Wyborze baśni J. Ch. Andersena 
 D. Słowniku ortograficznym 

 
 

b) Kuba rozda gościom karteczki z napisami: 
 

1. czarodziejska różdżka  4. czapka niewidka 
2. trąbka hejnałówka   5. warszawska syrenka 
3. smok wawelski   6. latający dywan  
 

     Zadaniem gości będzie przypięcie ich na odpowiednich planszach. 
Wpisz numery karteczek  w odpowiednie ramki. 
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15. Kuba lubi sałatkę jarzynową. Można ją przygotować z następujących  
         składników: 

 
marchew          -  1 kg  
groszek            -  250 g 
pietruszka        -   60 dag 
pory                 -   25 dag 

                                           seler                 -   30 dag 
majonez           -  400 g 
jabłka              -   20 dag   
 

 
       a)  Oblicz, ile gramów będzie ważyć jedna porcja tej sałatki, jeśli sałatkę podzielimy  
            na 12 jednakowych części. Zapisz swoje obliczenia. 

   

 
  b) Diagram przedstawia wagę poszczególnych składników sałatki: 

 
 
       
Korzystając z diagramu, uzupełnij tabelkę: 
 

Składnik sałatki marchew     por groszek pietruszka Majonez    Seler  jabłka 

Numer słupka        
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16. W pobliżu działki rodziców Kuby znajduje się budka telefoniczna. Przyklejono tam 

karteczkę z informacją: 
 

Bezpłatne połączenia: 
997   POLICJA 

                998   STRAŻ POŻARNA 
                                    999   POGOTOWIE RATUNKOWE 

 
 
 
Jaki numer należy wybrać po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału, aby 
zawiadomić o czyimś zasłabnięciu? 
 
............................... 
 
Jaki numer należy wybrać po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału, aby 
zawiadomić o kradzieży czegoś? 
 

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