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MARCIN – ORNITOLOG  
 

20 czerwca 
Hura! Wreszcie wakacje. Głowa p�ka mi od pomysłów.  
Dzisiaj przez dwie godziny łaziłem po ł�ce i opłaciło si�. Wyobra�cie sobie,  

�e spotkałem bociana czarnego. Był pi�kny! Czarne pióra o zielonym połysku l�niły  
w sło�cu, a biała plamka na brzuchu dodawała mu elegancji. Spacerował dostojnie 
w�ród sitowia, od czasu do czasu przegarniał traw� czerwonym dziobem.  

Ju� wiem, na pewno zostan� ornitologiem. 
 
Zadanie 1. 
Tekst zamieszczony powy�ej to fragment 
A. pami�tnika. B. notatki. C. streszczenia. D. dziennika. 
 
Zadanie 2. 
W swej wypowiedzi: Czarne pióra o zielonym połysku l�niły w sło�cu, Marcin u�ył 
A. epitetów. B. przeno�ni. C. porówna�. D. onomatopei. 
 
Zadanie 3. 
Znaczenie słowa ornitolog mo�na sprawdzi� w słowniku  
A. ortograficznym. 
B. pisarzy polskich. 

C. wyrazów obcych.  
D. wyrazów bliskoznacznych. 

 
Zadanie 4. 
Marcinowi głowa p�ka od pomysłów, to znaczy, �e 
A. ma jeden �wietny pomysł na wakacje. 
B. nie ma pomysłu na wakacje. 
C. ma wiele pomysłów. 
D. boli go głowa. 
 
Zadanie 5. 
Chłopiec obserwował ptaki na ł�ce. Bociana czarnego poznał po 
A. czarnym dziobie. 
B. czarnych nogach. 

C. czarnym upierzeniu. 
D. czarnej plamce na brzuchu. 

 
Zadanie 6. 
Wiosn� bociany przylatuj� z Afryki do Polski. W którym to mo�e by� miesi�cu? 
A. I B. III C. VII D. IX 
 
Zadanie 7. 
Marcin przegl�dał program telewizyjny. Któr� audycj� powinien wybra�, aby znale�� 
informacje na temat �ycia bocianów? 
A. 900   O bocianie Kajtku – bajka dla dzieci  
B. 930   Ptaki naszych ł�k i pól – film dokumentalny 
C. 1035  Budowa stawonogów – program edukacyjny 
D. 1010  Dzikie zwierz�ta sawanny – film dokumentalny 
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25 czerwca 
Przede mn� wa�ne zadanie. Jak co roku, wezm� udział w liczeniu bocianów. 

Na planie mojej miejscowo�ci zaznaczyłem (+) miejsce, gdzie pierwszy raz 
zobaczyłem bociana czarnego. 

 
 

Legenda 

                                                      
 
M – dom Marcina 
 
Zadanie 8. 
Na podstawie planu odpowiedz, w którym kierunku od szkoły rozci�ga si� las iglasty? 
A. Południowym.  B. Wschodnim.  C. Północnym. D. Zachodnim.  
 
Zadanie 9. 
Krzy�ykiem (+) oznaczono miejsce, gdzie stoi bocian czarny. Z którego okna 
swojego domu Marcin mo�e obserwowa� ptaka przez lornetk�? 
A. Południowo-wschodniego. 
B. Południowo-zachodniego. 

C. Północno-wschodniego. 
D. Północno-zachodniego. 
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Zadanie 10. 
�cie�ki, które ł�cz� dom Marcina, szkoł�, most i kapliczk� tworz� na planie 
A. romb, który nie jest kwadratem.  
B. prostok�t, który nie jest kwadratem. 
C. trapez, który nie jest równoległobokiem.  
D. czworok�t, który nie jest trapezem. 
 
Zadanie 11. 
Odległo�� mi�dzy domem Marcina a szkoł� wynosi na planie 6 cm. W terenie jest to 
A. 12 m  B. 120 m  C. 300 m D. 1200 m  
 
Zadanie 12. 
Pierwsze mi�dzynarodowe liczenie bocianów odbyło si� w 1896 roku, szóste jest 
przewidziane na rok 2005. Ile lat upłynie mi�dzy tymi wydarzeniami? 
A. 99 B. 101  C. 109  D. 119  
 
Zadanie 13. 
Mi�dzynarodowe liczenie bocianów z 1896 roku odbyło si� w wieku  
A. XVIII  B. XIX C. XX  D. XXI 
 
Zadanie 14. 
Marcin obserwuje bociany we wsi 	wirki. Jest tam 7 gniazd z dwoma dorosłymi 
bocianami i trzema piskl�tami w ka�dym oraz 9 gniazd z dwoma dorosłymi 
bocianami i dwoma piskl�tami w ka�dym. Które wyra�enie arytmetyczne opisuje 
liczb� wszystkich bocianów we wsi 	wirki? 
A. 9 + 7 ⋅ (3 + 2)  
B. 7 · (2 + 2) + 9 · (2+ 3) 

C. 9 + 7 + 2 + 3  
D. 7 ⋅ (2 + 3) + 9 ⋅ (2 + 2) 

 
20 sierpnia 

Jest mi tak lekko na duszy, �e powtórz� za poet�: 
 
Ł�kami id�. W kr�g kwiaty 
I słycha� brz�ki pszczelne. 
W powietrzu modro-złotym 
�ni pró�nowanie niedzielne. 
 
Ptak �piewa, jakby nie �piewa� 
Nikomu ani si� �niło. 
Jest mi tak dobrze na duszy, 
Jakby mnie wcale nie było. 

L. Staff Czucie niewinne (fragment) 
 
Zadanie 15. 
Co słyszy osoba mówi�ca w wierszu Leopolda Staffa? 
A. Szelest traw. B. �piew ptaka. C. Szum drzew. D. Kumkanie �aby. 
 
Zadanie 16. 
Co czuje osoba mówi�ca w wierszu? 
A. Smutek. B. T�sknot�.  C. Dum�.  D. Rado��. 
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Zadanie 17. 
Który wyraz został poprawnie podzielony na sylaby? 
A. �pi-e-wa� 
B. pró�-now-a-nie 

C. pszczel-ne 
D. ja-kby 

 
Zadanie 18. 
Przykładem wersu z pierwszej zwrotki wiersza jest 
A. Ł�kami id�. 
B. �ni pró�nowanie niedzielne. 
C. Jakby mnie wcale nie było. 
D. W kr�g kwiaty i słycha� brz�ki pszczelne. 
 

  27 sierpnia 
Wczoraj wróciłem z wakacji. Uporz�dkowałem wreszcie wyniki liczenia 

bocianów w pi�ciu wsiach. Wyniki zebrałem w tabeli. 
 

Nazwa wsi Adamowo Brzozowo Cisowo D�bowo Elzanowo 
Liczba rodzin 

bocianich  7 10 5 8 5 

 
Zadanie 19. 
Ile rodzin bocianich przypada �rednio na jedn� wie�? 
A. 5  B. 6  C. 7  D. 8 
 
Zadanie 20. 
W Brzozowie jest tyle samo rodzin bocianich co razem w 
A. Adamowie i Cisowie.  
B. Adamowie i D�bowie. 

C. Elzanowie i D�bowie. 
D. Cisowie i Elzanowie. 

 
Zadanie 21. 
Przedstaw na diagramie słupkowym liczb� bocianich rodzin w poszczególnych 
wsiach. 
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Zadanie 22. 
Tata wpłacił 450 zł na ksi��eczk� oszcz�dno�ciow� Marcina. Bank doliczył odsetki w 
wysoko�ci 5% wpłaconej kwoty. Chłopiec miał w swojej skarbonce 180 złotych. Czy 
cała kwota z banku wraz z odsetkami oraz pieni�dze ze skarbonki wystarcz� na 
zakup lornetki, która kosztuje 650 złotych? 
Zapisz wszystkie obliczenia. 
 
 
 
 
Odp: ............................................................................................................................... 
 
Zadanie 23. 
W dwóch lub trzech zdaniach zach�� kole�ank� albo koleg� do ochrony bocianów w 
Polsce. 
 
....................................................................................................................................... 

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

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

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

 
Zadanie 24. 
Jajo kurze wa�y przeci�tnie 5 dag, a bocianie 18 dag. Ile razy jajo kurze jest l�ejsze 
od jaja bocianiego?  
Zapisz obliczenia.  
 
 
 
 
 
 
Odp. ............................................................................................................................... 
 
 
Zadanie 25. 
Napisz opowiadanie z elementami opisu zatytułowane: Wakacje Marcina. Mo�esz 
wykorzysta� informacje z arkusza. Pami�taj o narracji w pierwszej osobie. 
(Na odpowied� masz jedn� stron� formatu A4.) 
 
 
Przy tworzeniu materiałów wykorzystano arkusz opracowany przez nauczycieli: 
Mirosław� Bienieck� (SP nr 10 w Łom�y), 
Małgorzat� Konopk� (SP w Drygałach), 
Bo�enn� Ły�w� (SP nr 9 w Łom�y), 
Bo�en� Stec (SP nr 30 w Olsztynie), 
Małgorzat� Tuszy�sk� (SP nr 3 w Olsztynie), 
pod kierunkiem pracowników Okr�gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łom�y. 


