
................................................................................................ ......................
Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 5 Grupa A

1. Przeczytaj uważnie przepis na wiosenną sałatkę.

• Na podstawie tekstu wybierz właściwe informacje. Otocz kółkiem prawdziwe 
odpowiedzi. 

Do wykonania sałatki są potrzebne takie warzywa:
a) rzodkiewka, marchewka, ogórek, koper, szczypior.
b) rzodkiewka, świeży ogórek, szczypiorek, koper.
c) rzodkiewka, koper, sałata, szczypior, ogórek.

2. Dobierz w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Pokoloruj je 
jednakowo.

3 p.

2 p.

Wiosenna sałatka 
Sposób wykonania:
Rzodkiewkę pokrój w cienkie plasterki i włóż 
do głębokiej salaterki. Szczypiorek i koperek drobno 
posiekaj i dodaj do rzodkiewki. Pokrój świeże ogórki 
w drobną kostkę. Dodaj je do salaterki i dosyp soli 
do smaku. Wymieszaj wszystkie składniki i zalej 
słodką śmietanką. Sałatkę najlepiej podawać 
do grzanek z masłem lub kanapek.

chudy smutna słaby niskie
wesoła wysokie gruby mocny
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Świeże ogórki należy:
a) pokroić w plasterki.
b) zetrzeć na tarce. 
c) pokroić w drobną 
kostkę.

Sałatkę najlepiej podawać:
a) do obiadu z mięsem 
i ziemniakami.
b) jako deser po obiedzie.
c) do grzanek lub kanapek.



3. Wpisz brakujące wyrazy we właściwej formie.

• Uzupełnij znaki na końcu zdań.

Haniu, umyj jabłko  Owoce i warzywa są bardzo 

zdrowe  Ile razy dziennie jesz owoce i warzywa 

4. Przyjrzyj się mapie pogody i uzupełnij zdania.

3 p.

2 p.

co robi? co robią?

prasuje

czytają

zbiera

waży

Ogólna liczba punktów: 

10 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................

W całej Polsce pogoda będzie zmienna. 

W górach wystąpi całkowite 

                                
. Temperatura 

nie przekroczy                      stopni. 

Będzie wiał .
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................................................................................................ ......................
Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 5 Grupa B

1. Przeczytaj uważnie przepis na wiosenną sałatkę.

• Na podstawie tekstu wybierz właściwe informacje. Otocz kółkiem prawdziwe 
odpowiedzi. 

Do wykonania sałatki są potrzebne takie warzywa:
a) rzodkiewka, marchewka, ogórek, koper, szczypior.
b) rzodkiewka, koper, sałata, szczypior, ogórek.
c) rzodkiewka, świeży ogórek, szczypiorek, koper.

2. Dobierz w pary wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Pokoloruj je 
jednakowo.

3 p.

2 p.

Wiosenna sałatka 
Sposób wykonania:
Rzodkiewkę pokrój w cienkie plasterki i włóż 
do głębokiej salaterki. Szczypiorek i koperek drobno 
posiekaj i dodaj do rzodkiewki. Pokrój świeże ogórki 
w drobną kostkę. Dodaj je do salaterki i dosyp soli 
do smaku. Wymieszaj wszystkie składniki i zalej 
słodką śmietanką. Sałatkę najlepiej podawać 
do grzanek z masłem lub kanapek.

niska łatwe małe ciemny
duże jasny wysoka trudne
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Świeże ogórki należy:
a) pokroić w plasterki.
b) pokroić w drobną 
kostkę.
c) zetrzeć na tarce.

Sałatkę najlepiej podawać:
a) do grzanek lub kanapek.
b) jako deser po obiedzie.
c) do obiadu z mięsem 
i ziemniakami.



3. Wpisz brakujące wyrazy we właściwej formie.

• Uzupełnij znaki na końcu zdań.

Ile razy dziennie pijesz soki owocowe   Owoce i warzywa 

są bardzo zdrowe   Basiu, umyj gruszkę 

4. Przyjrzyj się mapie pogody i uzupełnij zdania.

3 p.

2 p.

Ogólna liczba punktów: 

10 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................

co robi? co robią?

rysuje

wybierają

obiera

mierzy

W całej Polsce pogoda będzie zmienna. 

Nad morzem wystąpi częściowe 

                                
. Temperatura 

nie przekroczy                      stopni. 

Będzie wiał .
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