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Hobby 
1. Jacek najch�tniej sp�dza wolny czas czytaj�c ksi��ki. 

a) Szukaj�c lektury w bibliotece, chłopiec posługiwał si� katalogiem tytułowym, w którym 
kartki uło�one s� alfabetycznie według: 
A. nazwisk autorów, 
B. tytułów, 
C. imion autorów, 
D. grubo�ci ksi��ek. 1 pkt 

 
b) Je�li znasz autora, a nie znasz tytuł ksi��ki, posłu�ysz si� katalogiem ______________. 

(wstaw wła�ciw� odpowied� z ramki). 
 

1 pkt 
 
2. Ni�ej zapisany jest fragment opowiadania Bolesława Zagały pt. „Co było w plecaku?”.  

Przeczytaj tekst uwa�nie, a nast�pnie wykonaj znajduj�ce si� pod nim zadania. 

 
a) W plecaku Tomka były: 

A. kartofle, 
B. bursztyny, 
C. kawałki ciasta, 
D. okazy skał. 1 pkt 

 
b) Kto twierdził, �e chłopiec przyniósł do domu kamienie? 

A. babcia, 
B. siostra, 
C. tata, 
D. mama. 

1 pkt 
 

c) Uzupełnij zdanie, wybieraj�c z ramki wła�ciwe okre�lenie. 
Zapisany wy�ej tekst jest fragmentem ____________________. 

tytułowym, autorskim 

Kulebiak był rzeczywi�cie wspaniały, ale babcia, nakładaj�c sobie na talerz ka-
wałek ciasta, pokiwała głow�: 
- Wychudł nasz Tomek z daleka od domu ... mizerotka. 
- To od noszenia ci��arów. Czy mama wie - zwrócił si� ojciec do babci- �e Tomek 

przyd�wigał plecak wi�kszy od siebie samego? 
- Nie straszcie mnie, dzieci. A có� on mógł w nim przynie��! Ja w czasie wojny nosiłam 

w walizkach bro�, granaty, a czasem kartofle, ale to teraz niemodne. 
- Wła�nie, teraz znosi si� do domu kamienie. Niech mama tam zajrzy i przekona si� 

sama - zach�cał tata babci�. 
Babcia u�miechn�ła si�, jak tylko ona potrafi. 
- Nic podobnego! 
- Jak to? -tata a� podskoczył na krze�le, a mama i siostra otworzyły szeroko oczy. 
- To nie kamienie, tylko okazy. Pi�kne okazy ró�nych skał i dawnych zwierz�t zasty-

głych w kamieniu. 
 

prozy, poezji 
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3. Uporz�dkuj nazwy materiałów pisarskich zaczynaj�c od tych, które były stosowane najwcze-
�niej. Wpisz odpowiedni� liczb� (1, 2 lub 3) przy ka�dym rysunku. 

 

 

 

 

1 pkt 

 
papier 

 

tabliczki gliniane 

 papirus 
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Adam lubi w�drowa� po górach i obserwowa� przyrod�. Zamieszczona obok mapka przedstawia 
tereny, na których przebywał chłopiec. 
 
4. Adam dotarł do Ku�nic le��cych na wysoko�ci ok. 1000 m nad poziomem morza. 

a) W jakim kierunku od Ku�nic poło�ony jest Kasprowy Wierch?  
Wybierz wła�ciw� nazw� kierunku, posługuj�c si� zamieszczonym w ramce schematem 
okre�laj�cym kierunki �wiata (ró�� kierunków). 
 
A. północnym (N), 

B. południowym (S), 

C. wschodnim (E), 

D. zachodnim (W). 

1 pkt  

b) Jak mo�na dosta� si� z Ku�nic na Kasprowy Wierch? 
 

A. kolej� linowo-terenow�, 

B. wyci�giem narciarskim, 

C. kolej� linowo- krzesełkow�, 

D. kolej� linow�. 

1 pkt 

c) Jak� wysoko�� nad poziomem morza ma Kasprowy Wierch? 
 

A. 1985 m, 

B. 1913 m, 

C. 1873 m, 

D. 1333 m. 

1 pkt 

 

d) Który szczyt ma wysoko�� 1909 m nad poziomem morza? 
 

A. Krokiew, 

B. Giewont, 

C. Goryczkowa Czuba, 

D. My�lenickie Turnie. 

1 pkt 
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5. Zdj�cia przedstawiaj� proces rozwoju motyla.  
 1. 2. 3. 

 
 
 
 4. 

Poni�sze zdania opisuj� przebieg tego procesu. Uporz�dkuj je, wstawiaj�c odpowiedni numer 
zdj�cia przy ka�dym zdaniu. 
 

Z poczwarki rozwija si� motyl. 

G�sienica motyla �ywi si� li��mi. 

Z g�sienicy tworzy si� poczwarka. 

Dorosła g�sienica zawisa głow� do dołu. 

 2 pkt. 
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Składniki 
(6 porcji) 

15 dag dro�d�y 
6 jaj 
... dag masła 

8
1

1  szklanki mleka 

?____ dag m�ki 
?____ szklanki cukru 

 6. Kasia piecze dro�d�owe bułeczki. 
Przeczytaj przepis, a nast�pnie wykonaj zapisane pod tekstem polecenia. 

Składniki 
(4 porcje) 

10 dag dro�d�y 
4 jaja 

12 dag masła 
¾ szklanki mleka 

50 dag m�ki  
1 szklanka cukru 

Bułeczki dro�d�owe 

 M�k� przesia�. Dro�d�e rozetrze� z cukrem, rozprowa-
dzi� ciepłym mlekiem. Doda� m�k�, �ółtka, cukier, masło. 
Zagnie�� ciasto i wyrabia� małe bułeczki. Do �rodka mo�na 
doda� powidła lub d�em. Uło�y� bułeczki na blaszce wysma-
rowanej tłuszczem. Piec w gor�cym piekarniku ok. 1 godziny. 

 
a) Do pieczenia dro�d�owych bułeczek potrzebne s�: 

A. dro�d�e, mleko, �mietana, m�ka, cukier, 
B. dro�d�e, jaja, margaryna, cukier, sól, kakao, 
C. dro�d�e, jaja, masło, mleko, m�ka, cukier, 
D. m�ka, jaja, cukier, budy�, olej ro�linny. 1 pkt 
 

b) Bezpo�rednio po dodaniu m�ki, �ółtek, cukru, masła, nale�y: 
A. rozprowadzi� dro�d�e mlekiem, 
B. zagnie�� ciasto i wyrabia� małe bułeczki, 
C. wysmarowa� masłem podłu�n� blaszk�, 
D. piec w gor�cym piekarniku około 1 godziny. 1 pkt 

c) Ile masła potrzeba do upieczenia czterech porcji dro�d�owych bułeczek? 
A. ¾ szklanki, 
B. 50 dag, 
C. 10 dag, 
D. 12 dag. 1 pkt 

d) Który sposób pozwala na obliczenie ilo�ci masła potrzebnego do przygotowania sze�ciu 
porcji bułeczek dro�d�owych? 
A. (12 : 4) ∃ 6, 
B. 12 : 2, 
C. (12 : 3) ∃ 2, 
D. 12 : 6. 

1 pkt 
 

e) Ile m�ki i cukru potrzeba na przygotowanie sze�ciu 
porcji dro�d�owych bułeczek?  
Wybierz liczby spo�ród podanych ni�ej, odpowied� 
wpisz do ramki. 

 

 1, 5; 300; 
3
2

; 75 

 
 

 
2 pkt 
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7. Ania i jej mama zakładaj� wła�nie prostok�tny ogródek kwiatowy przed swoim domem.  
a) Podczas prac w ogródku Ania skaleczyła dło�. Mama zało�yła jej opatrunek, �eby: 

A. zlikwidowa� ból, 
B. zapobiec zaka�eniu rany, 
C. umo�liwi� dalsz� prac� w ogródku, 
D. zapobiec zabrudzeniu spodni.  1 pkt 

 
b) Jeden z boków ogródka przylega do �ciany domu. Na wykonanie ogrodzenia pozostałych 

trzech boków tata zakupił 16 elementów płotu o długo�ci 1 m ka�dy. 
Rysunek przedstawia jedno z mo�liwych rozwi�za� wytyczenia ogródka. Taki ogródek 
ma 3m szeroko�ci i 10m długo�ci, a jego powierzchnia wynosi 30m2. 

Jakie wymiary powinien mie� ogródek, aby jego powierzchnia była najwi�ksza? 
Wypisz wszystkie pozostałe mo�liwo�ci zbudowania ogrodzenia, oblicz powierzchni�.  
Pomo�e ci w tym tabelka: 

 szeroko�� długo�� powierzchnia 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3 m 

4 m 

1 m 

... 

10 m 

8 m 

... m 

30 m2 

... m2 

... m2 

5 pkt 

Odpowied�: Powierzchnia ogródka jest najwi�ksza, je�eli 
_______________ 
_____________________________________________ 

 
c) Narysuj ogródek (prostok�t) o wymiarach 4 m i 8 m w skali 1:100. 

Zapisz wymiary narysowanego prostok�ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pkt 

3m 
 
 10m 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

znaczki pocztówki naklejki karteczki inne

liczba 
uczniów

8. Ni�ej przedstawiono dane o zainteresowaniach kolekcjonerskich uczniów dwóch klas pi�tych. 
Ka�dy ucze� posiada tylko jeden rodzaj kolekcji lub zainteresowa�. Korzystaj�c z informacji, 
wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania. 

 
a) Narysuj diagram ilustruj�cy zainteresowania uczniów klasy V a. Potrzebne dane  

zamieszczone s� w tabeli. 3 pkt. 
 

Klasa V a (tabela) 
Zainteresowanie zbieraniem Liczba 

uczniów 

znaczków 2 

pocztówek 10 

naklejek 7 

kolorowych kartek note-
sowych 3 

inne zainteresowania 3 

 

Klasa V a (diagram) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

znaczki pocztówki naklejki karteczki inne

liczba 
uczniów

 
 
 

Klasa V b (diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) W której klasie jest wi�cej osób zbieraj�cych pocztówki? 

Odpowied�: ___________________________________________________________ 

1 pkt 
c) Oblicz, ilu uczniów liczy klasa Vb ? Zapisz obliczenia. 

 

2 pkt 

Odpowied�: ___________________________________________________________ 
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9. Napisz opowiadanie, które zaczyna si� od zdania: 
 

8 pkt 
 

 

          Ostatnie sobotnie popołudnie po-
�wi�ciłam(-em) na swoje hob-
by..._____________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 


