Test kompetencji nr 1
Imię i nazwisko ..................................................................................................
Data ………………......…….

Klasa …………..…

Wycieczka Tomka
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania
4 czerwca, poniedziałek
Dzisiaj nasza klasa wyruszyła na wycieczkę do Warszawy. Wszyscy się cieszyliśmy,
bo nigdy jeszcze nie byliśmy w stolicy.
Na miejscu czekał na nas przewodnik. Od razu zaczął swoją opowieść, jak to w 1596 roku
król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Tak, jakbyśmy tego nie
wiedzieli…
Pokazał nam nawet pomnik tego króla, czyli Kolumnę Zygmunta. Zwiedziliśmy też
Zamek Królewski. Wawel w Krakowie podoba mi się jednak bardziej. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego przenieśli tę stolicę z Krakowa. Wojtek mówi, że w Warszawie mają ładniejsze Stare Miasto. No, rzeczywiście ładne te kamieniczki. No i pomnik Warszawskiej Syrenki
też ładny. Pomniki mają w Warszawie naprawdę ciekawe, np. pomnik Małego Powstańca,
pomnik Bohaterów Warszawy „Nike” oraz oczywiście Grób Nieznanego Żołnierza.
W trakcie zwiedzania przewodnik opowiadał nam warszawskie legendy. Najlepsza
była o bazyliszku. Przewodnik kazał nam nawet zamknąć oczy i puścić wodze fantazji, to może usłyszymy ryk potwora. My z Wojtkiem nic nie usłyszeliśmy, więc zaczęliśmy się trochę poszturchiwać. Ale nasza pani spojrzała na nas bazyliszkowym wzrokiem, więc się od razu uspokoiliśmy. Potem z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki
podziwialiśmy panoramę Warszawy. Było super! Muszę kupić pocztówkę i wysłać do
babci Ani, obiecałem. Nawet adres zapisałem, bo nigdy nie pamiętam: ul. Klonowa 12,
31-620 Kraków. Dobrze, że nazwisko mamy to samo – Nowak.
Jutro pojedziemy jeszcze do Łazienek i do Wilanowa. Tam też mają podobno piękne pałace. A pojutrze wizyta w zoo, pamiątkowe zakupy i wracamy do domu. Trochę
szkoda, bo coraz bardziej podoba mi się ta Warszawa.
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Zadania
1. Zaznacz właściwą odpowiedź:
A. Kto opowiada o wizycie w Warszawie?
a) nauczycielka,
b) przewodnik,
c) dziecko.
B. Tomek przedstawił wrażenia z Warszawy w formie:
a) opowiadania,
b) pamiętnika,
c) listu.
C. Co oznacza zwrot puścić wodze fantazji?
a) rozmyślać nad czymś,
b) dyskutować o czymś,
c) coś sobie wyobrazić.
D. Co oznacza zwrot spojrzeć na kogoś bazyliszkowym wzrokiem?
a) obserwować kogoś,
b) spojrzeć na kogoś groźnym wzrokiem,
c) patrzeć na kogoś smutnym wzrokiem.

2. Wymień dotychczasowe stolice Polski, układając je w kolejności alfabetycznej.
……………....….......………,   ……………………....…………………,    ..……................................

3. Uzupełnij nazwy zabytków. Podpisz nimi ilustracje.

a) Grób Nieznanego
..............................…

b) Zamek
c) Kolumna
................................…                           ........................…

Wycieczka Tomka
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4. Tomek postanowił wysłać pocztówkę do babci. Pomóż mu
ułożyć pozdrowienia i zaadresować pocztówkę (adres znajdziesz w pamiętniku Tomka).

5. Na liście zakupów Tomka podkreśl tylko rzeczowniki w liczbie mnogiej:
pocztówki, sok, lody, znaczki, album, bazyliszek, pamiątki

6. Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiedniej formie i czasie.
Dzieci ……......……. (przyjechać) rano do Warszawy. Dziewczynki ………......… (chcieć)
od razu iść na zakupy, chłopcy …............….… (woleć) odpocząć. Teraz …………  (zwiedzić) stolicę. Potem …..........…… (kupić) pamiątki.

7. Przewodnik, opowiadając legendę, dokładnie opisał wygląd
bazyliszka. Narysuj jego portret. W opisie bazyliszka podkreśl przymiotniki.
Bazyliszek był wielkim zielonym potworem. Miał mały koguci łeb z czerwonym grzebieniem na czubku. Wielkie oczy patrzyły złowrogo. Długa cienka szyja łączyła głowę
z wielkim tułowiem, z którego wyrastały dwa skrzydła. Górne kończyny były krótkie,
dolne zaś przypominały wielkie płetwy. Długim ogonem wymachiwał we wszystkie
strony.
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8. Na mapie konturowej Polski zaznacz i wpisz nazwy największych miast, gór i rzek.
Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wisła, Odra, Warta, Morze Bałtyckie, Tatry
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9. Podczas wizyty w Warszawie klasa Tomka odwiedziła zoo.
Podaj po trzy przykłady zwierząt, jakie dzieci tam widziały.
a) ptaki, np.                ....................................................................................……………
b) ssaki, np.                ....................................................................................……………
c) owady, np.            …..…..................................................................................……….

10. Oto fragment planu Warszawy.
Zamaluj na czerwono dwie ulice prostopadłe do ul. Kopernika, a na niebiesko dwie
ulice równoległe do ul. Świętokrzyskiej. Narysuj czerwony trójkąt na Placu Defilad.

11. Klasa Tomka wyruszyła do Warszawy o godz. 5.30. Jechali
6 godzin i 20 minut. O której godzinie byli w stolicy?
…………………………………..................………............................…................…………..
Odp. ……………………………………………………………………………….............………………
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12. Na podstawie pamiętnika Tomka uzupełnij zdania.
W poniedziałek dzieci zwiedziły ……………………………………………....................………
..…………………………................................................................…………….........……
Łazienki i Wilanów zwiedzą ………........................................…….......................……..
Do domu wrócą  …...…….........................................................…….....................….…

13. Na mapie konturowej Polski narysuj odcinek łączący miasto
Tomka i Warszawę. Wiedząc, że na mapie 1 cm = 100 km,
oblicz, ile kilometrów pokonał Tomek, jadąc z Krakowa do
Warszawy.
...…………………………................................................................…………….........……
Odp. ……………………………………………………………………………….............………………

14. Tomek robi pamiątkowe zakupy. Jakie pamiątki może kupić
za 50 zł?

Wycieczka Tomka
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    wizerunek Syrenki             książka o Polsce                         plakat                               pocztówka

15 zł

27 zł

4 zł

2 zł

           płyta                                        dzwoneczek                         breloczek                          znaczek

10 zł

6 zł

5 zł

3 zł

...…………………………………………………………………………….............………………......
Odp. ……………………………………………………………………………….............………………

15. Jest rok 2012. Tomek z Wojtkiem próbują policzyć, od ilu
lat Warszawa jest stolicą Polski. Pomóż im dokonać obliczeń sposobem pisemnym.

Odp. ……………………………………………………………………………….............………………
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