
Zestaw 1 - 11 maja 2020 

Język polski 

Przeczytaj poniższe zdania: 

 

a./ Pies biegał dokoła. 

b./ Pies biegał dokoła stołu. 

W obu zdaniach powtarzają się trzy wyrazy.  

Odpowiedz: Który z tych wyrazów jest inną częścią mowy w  zdaniu a./  i inną częścią 

                     mowy w zdaniu  b./ ?  Podaj wytłumaczenie. 

ODPOWIEDŹ 

W  tych zdaniach wyraz dokoła występuje jako  przysłówek w pierwszym zdaniu: Pies biegał 

jak? w jaki sposób? dokoła ( czyli kręcąc się w kółko) i jako przyimek w zdaniu drugim: Pies 

biegał dokoła stołu ( podobnie byłoby: przy stole, obok stołu) 

 

Matematyka 

Pewna szkoła podstawowa  wzięła udział w programie przesiewowych badań słuchu. 

Pierwszego dnia przebadano 1/5 wszystkich uczniów szkoły. Drugiego dnia przebadano 1/3 

pozostałych uczniów. Trzeciego dnia przebadano jeszcze 96 uczniów, a pozostałych 288 

uczniów nie wzięło udziału w badaniu. Ilu uczniów uczy się w tej szkole podstawowej? 

ODPOWIEDŹ 

n- liczba uczniów w szkole 
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Język angielski 



Przeczytaj komiks i wybierz poprawną odpowiedź. 

 

This text is:  

A a recipe for a dish made of duck.  

B a story of how a duck became a chef.  

C a set of instructions about healthy eating. 

 

 

  



Zestaw 2 - 12 maja 2020 

Język polski 

W komedii Aleksandra Fredry „Zemsta” padają takie słowa: Jeśli nie chcesz mojej zguby, 

krokodyla daj mi, luby! 

Odpowiedz: Kto wypowiada te słowa? 

                     Dlaczego mowa jest właśnie o tym zwierzęciu, a nie na przykład o 

                     lwie lub słoniu?  Wytłumacz na podstawie tekstu komedii A. Fredry. 

ODPOWIEDŹ 

Te słowa wypowiada Papkin, kiedy ironicznie komentuje to, co powiedziała mu Klara: 

[…]Co za koncept, u kaduka!  

Pannom w głowie krokodyle,  

Bo dziś każda zgrozy szuka.  

To dziś modne, wdzięczne, ładne,  

Co zabójcze, co szkaradne! -  

Dawniej młoda panieneczka  

Mile rzekła kochankowi:  

"Daj mi, luby, kanareczka" -  

A dziś każda swemu powie:  

"Jeśli nie chcesz mojej zguby,  

Krokodyla daj mi luby!" […] 

 

Klara tłumaczyła Papkinowi, że dawniej rycerze walczyli ze smokami, więc jeżeli jest on 

rycerski, to powinien stawić czoła krokodylowi, bo według Klary, krokodyl najbardziej 

przypomina smoka. 

 

 

Matematyka 

Pani Alina przez cztery tygodnie pracowała przy zbiorze owoców. W drugim tygodniu 

zarobiła o 20% więcej niż pierwszym, w trzecim – o 25% więcej niż w drugim, a w czwartym 

o 25% mniej niż w trzecim. W sumie przez cztery tygodnie Pani Alina zarobiła 2895 zł. 

Oblicz jakie były zarobki pani Aliny w każdym z tych czterech tygodni. 

ODPOWIEDŹ 



 

x- kwota w pierwszym tygodniu pracy 

120%x = 1,2x - kwota w drugim tygodniu pracy 

125%*1,2x = 1,5x - kwota w trzecim tygodniu pracy 

75%* 1,5x = 1,125x - kwota w czwartym tygodniu pracy 

 

x + 1,2x +1,5x +1,125x = 2895 zł 

4,825x = 2895 /:4,825 

x=600 

 

Pierwszy tydzień: 600 zł 

Drugi tydzień: 720 zł 

Trzeci tydzień: 900 zł 

Czwarty tydzień: 675 zł 

 
 

Język angielski 

Do każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. 

 

1.  Koleżanka tłumaczy ci zadanie z matematyki, ale nie rozumiesz jej wyjaśnień.  

Co powiesz?  

A Could you explain that again, please?  

B I think I understand now.  

C I’d like to say it again, ok?  

 

2 Potrzebujesz zapytać przechodnia czy w pobliżu jest kawiarnia. Co powiesz?  

A How far is the nearby café?  

B Is there a café near here?  

C Can you show me the way to a café?  

 

3 Twój młodszy brat samodzielnie przeczytał pierwszą książkę. Jak zareagujesz na jego 

sukces?  

A All the best!  

B Well done!  

C I wish you luck!  

 

4 Szkolna drużyna koszykówki przegrała mecz zaledwie dwoma punktami. Jak 

zareagujesz?  

A How wonderful!  

B That’s great!  

C What a shame! 



Zestaw 3 - 13 maja 2020 

Język polski 

Na pewno znasz powiedzenie Mikołaja Reja: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż 

Polacy nie gęsi, iż swój język mają 

Odpowiedz:  Jaką częścią mowy może być wyraz gęsi z tego zdania ?  Ułóż dwa 

dowolne zdania z wyrazem gęsi w dwóch różnych znaczeniach. 

ODPOWIEDŹ 

 

Wyraz gęsi z powiedzenia Mikołaja Reja jest przymiotnikiem ( Polacy mają nie gęsi język, 

lecz swój). Wyraz gęsi może być też rzeczownikiem liczby mnogiej. Przykładowe, 

najprostsze zdania: 

Pięknie wyglądają pasące się gęsi na zielonej łące. [rzeczownik] 

Puch gęsi jest doskonałym wypełnieniem zimowej kurtki. [przymiotnik] 

 

Ciekawostka. 

Istnieje przypuszczenie, że tym powiedzeniem Mikołaj Rej odpowiadał na zarzuty swoim 

przyjaciołom z Czech ( nasz poeta znał język czeski i miał wielu znajomych Czechów). Język 

czeski i język polski były w XVI wieku bardzo podobne, ale w języku czeskim nie było już 

wtedy żadnych samogłosek nosowych, więc Czech, kiedy słyszał polski język to najbardziej 

wyraźną cechą było właśnie wymawianie ą, ę. Czesi krytykowali  Polaków, że mówią gugati  

‘ gęgając’.  Tak więc znane powiedzenie Mikołaja Reja skierowane było  do Czechów: 

narodowie postronni to właśnie: sąsiedzkie narody. 

 

 

Matematyka 

 



ODPOWIEDŹ 

8:2=4 długość szarej części paska 

biała część to trapez o wysokości 2 i podstawach 8 i 6, 12-4=8 , 12-6=6 

𝑃 =
6+8

2
*2=14 

 

Język angielski 

Przeczytaj zagadkę i odpowiedz na pytanie. 

 

I have streets but no pavement, 

I have cities but no buildings, 

I have forests but no trees, 

I have rivers yet no water. 

What am I?  

 

 

ODPOWIEDŹ 

I`m a map. 

 

 


