
Wiem co trzeba – klasa 1 (maj) 

1. Przeczytaj uważnie tekst i napisz odpowiedzi na pytania.  

Dzieci z klasy pierwszej były na wycieczce w ogrodzie  

botanicznym. Pojechały tam rowerami. Świeciło 

słońce. Była wiosna, więc zakwitły drzewa, krzewy 

ozdobne i kwiaty. Hani i Helence najbardziej 

podobały się wiosenne kwiaty – różowe hiacynty, żółte 

żonkile i czerwone tulipany.  

  Gdzie dzieci pojechały na wycieczkę? 

  Jakie rośliny kwitły w ogrodzie? 

  Jaka pogoda była podczas wycieczki? 

 

    



 

2. Wstaw odpowiedni znak  

 

Pokój Krzysia jest pięknie posprzątany 

Czy już posprzątałeś w pokoju 

Krzysiu, zrób porządek w swoim pokoju 

 

3. Wpisz kolejne liczby pod balonami. 

 

 

11……………………………………. 

4. Uzupełnij wyrazy brakującymi wyrazami. 
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5. Dopisz wyrazy, które wyjaśniają pisownię wyrazów z rz 

wymiennym. 

rowerze  bo  …………………………. 

morze  bo  …………………………. 

chmurze  bo  ………………………….. 

6. Jola miała 20 zł. Wydała 12 zł.    

Ile............................................................................................. 

(pytanie) 

 

                              

                              

Odpowiedź: 

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

7. Rozwiąż test, prawidłową odpowiedź zaznacz Χ.  

 

 tak nie 

Przebiśniegi, krokusy i pierwiosnki to pierwsze wiosenne 

kwiaty.  

  

Wiosną w ogrodzie sieje się nasiona kwiatów i warzyw.   

Z kwiatów chronionych możesz zrobić bukiet dla mamy.   

Roślinie do życia potrzebne jest: słońce, woda, ziemia, 

ciepło.  

  

Poznań jest stolicą Polski.   

W lesie można hałasować.    

Tydzień ma siedem dni.   

Zimowe legowisko niedźwiedzia to gawra.    



 

8. Napisz liczbę: 

o 2 większą od: o 3 mniejszą od: 

  

7 ....... 12  ....... 

  

8 ....... 14  ....... 

 

9. Zamaluj kółeczko przy zdaniu, które pasuje do obrazka.  

 

   Pies śpi na poduszce. 

   Reksio biega po lesie. 

   Szczeniak bawi się kłębkiem włóczki. 

    Pies bawi się piłeczką. 

10. Podane figury geometryczne to:    

- koła,       

- trójkąty,  

- kwadraty. 



11.  W pokoju Edytki są dwie półki na książki. Na każdej z nich 

znajdują się 4 książki. Dodatkowo jedna książka leży na podłodze. 

Ile książek znajduje się w pokoju Edytki?  

                              

                              

Odpowiedź: 

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

12. Otocz pętlą zwierzęta, które żyją w wodzie. 

  

   

 

    

 

 



13.  Połącz wyrazy tak, aby powstały zdania. Przepisz utworzone zdania.   

 

Lekarz     roznosi lity i paczki. 

Mechanik     bada pacjenta. 

Listonosz     naprawia samochód. 

Murarz     buduje dom. 

 

 

14. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Wyraz piłkarz zawiera: 

  

     

-  2 3 4  sylaby,  

-  4 5 6  głosek,  

-  6 7 8  liter. 



15. Zamaluj na żółto kółeczka przy nazwach przedmiotów, w których nazwach 

ukryła się głoska „b”. 

          

 

 

16. Wśród wyrazów odszukaj nazwy roślin i otocz je pętlą. 

 

kapusta zebra  stolik  mak  przebiśnieg  nóż 

dąb  plecak buk  lis  paproć  ogórek 

 

17. Po wiośnie następuje: 

- jesień,  

- lato,  

- zima. 

 

18. Zima to pora roku odpowiednia na: 

- krótkie spodenki,  

- ciepłe rękawiczki i szaliki,  

- pantofle.  

 



19.Połącz liczb, a następnie pokoloruj ilustrację. Gdzie możemy spotkać 

przedstawione zwierzę?  

 

 

 

11. Ponumeruj  nazwy dni tygodnia wg właściwej kolejności. 

 

wtorek 

niedziela 

czwartek 

poniedziałek 

sobota środa 

piątek 


