
Treści matematyczno – przyrodnicze 
 
1. Co zwiastuje jesień? 

A. Przylatujące bociany. B. Przebiśniegi. C. Żółknące liście drzew. 
 
2. Które kwiaty są pod ochroną i nie wolno ich zrywać? 
A. Przylaszczki i sasanki. B. Tulipany i róże. C. Żonkile i stokrotki. 
 
3. Które zwierzęta zasypiają na zimę? 
A. Sarna, borsuk, wróbel.   B. Borsuk, jeż, komar.   C. Lis, wrona, sikorka 
 
4. Podkreśl TAK, jeśli to prawda, lub NIE, jeśli to nieprawda. 

 
Maj jest piątym miesiącem roku.    TAK  NIE 

Po sierpniu jest lipiec.             TAK  NIE 

Między środą a czwartkiem jest piątek.   TAK  NIE 

 
5. Podpisz zwierzęta przedstawione na obrazkach. 
 

       
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj zdania. Które zjawisko przyrodnicze jest w nich opisane? 
Podkreśl właściwą odpowiedź. 
 

Niebo przykrywały ciemne chmury. Padał ulewny deszcz. Gwałtowny                
i silny wiatr, łamał gałęzie drzew i zrywał dachy domów. Od czasu do 

czasu słychać było huk piorunów.   
A. Tęcza. 
B. Śnieg. 
C. Burza. 
 
 



7. Ola narysowała plan rabatki. Przeczytaj zdanie i wpisz w odpowiednie 
miejsca planu nazwy kwiatów. 

 
Ola umieściła:  
słoneczniki – w prawym dolnym rogu planu, 
tulipany – w lewym górnym rogu planu, 
a róże – w lewym górnym rogu planu. 

 

 
………………                        …..………………… 
 

RABATKA OLI 
 
……………….                       ……………………. 
 

   
8. W każdym wazonie narysuj tyle kwiatów, ile wskazuje zapisana pod 

nim liczba.  
 
 
 

        
         3     5    1 
 
9. Ile jest razem jaskółek? Wpisz odpowiednie działania i oblicz. 
 

              
                    

                    

 

              
 

                    

                    

 



10. Podkreśl działanie, które jest zgodne z rysunkiem. 
 

         
 

A. 10 – 4 = 4   B. 9 – 4 = 5   C. 10 – 4 = 6 
 
11. W bukiecie było sześć róż i 3 tulipany.                                                       

Ile kwiatów było razem w bukiecie? Oblicz i zapisz odpowiedź. 
Obliczenia: 

                    

                    

    Odpowiedź:  

                    

                    

 
12. Oblicz i wpisz wyniki. 

6 + 3 = 12 – 2 = 

2 + 8 = 9 – 2 = 

0 + 9 = 10 – 3 =  

10 + 4 = 15 – 10 =  
 
13. Podkreśl zegar, który wskazuje godzinę 8.00. 

              
 
14. Jacek dostał od mamy 10 zł na zakupy. Na zakupy wydał 7 zł. 

Oblicz, ile złotych mu zostało. Zapisz odpowiedź. 
 

                    

                    

                    

                    
 



15. Dorysuj tyle kul, aby w każdej części było ich 10. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 
16. Owce hoduje się, aby otrzymać 
A. wełnę. 
B. jajka. 
C. rogi. 
 
17. Krowy hoduje się, aby otrzymać 
A. wełnę i mięso. 
B. mleko i jajka. 
C. mięso i mleko. 
 
18. W zagrodzie było 9 owiec, 5 z nich wyszło na łąkę. Oblicz, ile owiec 
zostało w zagrodzie. Uzupełnij odpowiedź. 

                    

                    

 

Odpowiedź: W zagrodzie zostały ____ owce. 
 
19. Rolnik w ciągu tygodnia wykonał czynności zapisane w ramkach. 

Co rolnik robił w tygodniu najpierw, a co potem? Wpisz w puste 
okienka numery 1, 2, 3. 
  

 środa – kosił trawę 

 piątek – zbierał truskawki 
 wtorek – wyrywał chwasty 

 
 
20. Magda kupiła konewkę za 7 zł. Dała sprzedawcy banknot 10 zł. 
a) Ile otrzymała reszty? Podkreśl właściwą odpowiedź. 
 

A. 2 zł   B. 3 zł   C. 5 zł 
 



b) Podkreśl monety, które Magda dostała od sprzedawcy.  
 

                
 
  
21. Pokoloruj najdłuższą tasiemkę. 
 

 

  
 

 

 

  
 

22. Podkreśl nazwy przedmiotów, które są potrzebne do pielęgnacji roślin 
w ogrodzie. 

 
wiertarka ♦ nożyce ♦ grabie ♦ ołówek ♦ kamera ♦ łopata 

 
23. Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 

Przed zjedzeniem truskawek 
A. należy je umyć. 
B. trzeba je pokroić. 
C. powinno się je obrać ze skórki. 


