
1.  

 

NAZWA 

MĘSKA 

NAZWA 

ŻEŃSKA 

NAZWA 

POTOMSTWA 

NAZWA 

DŹWIĘKU 

ODGŁOS 

(ONOMATOPEJA) 

 

ODGŁOS 

W 

TWOIM 

JĘZYKU 

pies suka szczenię szczekanie hau np. woof 

(ang.) 

baran owca jagnię beczenie   

wilk wadera/wilczyca szczenię warczenie   

wół krowa cielę muczenie   

wieprz świnia prosię chrumkanie 

kwiczenie 

  

odyniec (pop. 

dzik) 

locha warchlak chrumkanie 

kwiczenie 

  

ogier (pop. 

koń) 

klacz źrebię rżenie 

parskanie 

  

kozioł/cap koza koźlę meczenie   

 

4b.  

odgłos zwierzę człowiek 

mruczenie kot z zadowolenia 

pianie kogut z zachwytu 

gdakanie kura podczas rozmowy 

syczenie wąż z bólu 

gulganie indyk podczas płukania gardła 

gruchanie gołąb z milości 

 

4. (5.) 

1. pies ogrodnika 

2. wilczy apetyt 

3. kozioł ofiarny 

4. wilk syty i owca cała 

5. wilk w owczej skórze 

6. pies na baby 

7. gapić się jak cielę  na malowane 

wrota 

8. głodny jak wilk 

9. iść jak barany na rzeź 

10. łagodny jak baranek 

11. na cielęcej skórze by nie spisał 

12. ni pies, ni wydra 



13. nieść kogoś na barana 

14. obładowany jak wół 

15. obżerać się jak świnia 

16. pasować jak wół do karety 

17. podłożyć komuś świnię 

18. pracować/harować jak wół 

19. święta krowa 

20. tłumaczyć jak chłop krowie na 

granicy/miedzy 

21. wierny jak pies 

22. zejść na psy 

23. zjeść konia z kopytami 

24. żyć jak pies z kotem 

 

 

5. (6.) 

Odmianę wyrazów proszę sprawdzić na:  

https://www.wsjp.pl/ 

 

7. (8.) 

 

bór  duży, gęsty las iglasty 

puszcza  rozległy lat 

mącić  burzyć 

bystry   inteligentny 

wędrować spacerować, chodzić 

wódz  szef 

pagórek mała góra 

dolina  wgłębienie terenu 

niewiasta kobieta 

gniazdo dom ptaka 

smukły szczupły 

gród  miasto 

zdumiony zdziwiony

 

 8.  (9.)

wielki  mały, niewielki 

żyzny  nieurodzajny 

srogi  miły 

szczery nieszczery 

pogodny smutny 

bystry  głupi 

ruchliwy apatyczny 

milczący gadatliwy 

rozległy niewielki 

olbrzymi mały 

twardy  miękki

 

9. (10.) 

2 < x < 10 kilka 

300 < x < 997  kilkaset 



12 < x < 19  kilkanaście 

22 < x < 99  kilkadziesiąt 

28 < x < 59  kilkadziesiąt 

2 < x < 5  kilka 

450 < x < 880  kilkaset 

1 < x < 2  kilka 

15 < x < 18  kilkanaście 

 

10. (11.) 

PEŁNA NAZWA SKRÓT (lub/i oznaczenie) 

milimetr mm 

centymetr cm 

metr m 

kilometr km 

hektar ha 

ar a 

kilometry kwadratowe km2 

nad poziomem morza n.p.m. 

poniżej poziomu morza p.p.m. 

stopnie Celsjusza oC 

stopnie Farenheita  oF 

procent % 

gram gr 

kilogram kg 

tona t 

mililitr ml 

litr l 

metr sześcienny m3 

 



11. (12.) 

Położenie: Europa środkowa 

Powierzchnia: 312 679 km2 (9. miejsce w Europie) 

Granice: Polska graniczy z 7 państwami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i 

Rosją 

Stolica: Warszawa (prawa miejskie w 1323 r., powierzchnia 517,24 km2, współrzędne geograficzne – 

szerokość: 52˚13`47``N, długość: 21˚00`42``E) 

Ludność: 38 432 922 

Gęstość zaludnienia: 123 osoby/km2 

Warunki naturalne: Kraj nizinny, średnia wysokość 173 m. Najwyższy punkt – szczyt Rysy w Tatrach (2499 

m n.p.m.), a najniższy w delcie Wisły (1,8 m p.p.m.). Obszary górskie – 3% powierzchni kraju. 

Najważniejsze krainy geograficzne: Pojezierze Pomorskie, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Kujawy, 

Małopolska, Podlasie, Góry Świętokrzyskie, Śląsk, Karpaty, Sudety 

Główne rzeki: Wisła (długość 1047 km), Odra (854 km, w granicach Polski 742 km), Warta (808 km), Bug 

(772 km, w granicach Polski 224 km, odcinek graniczny 363 km) 

Klimat: Klimat umiarkowany (letnia temperatura waha się od 18˚C do 30˚C, a opady roczne to 600 mm) 

Podział administracyjny: 16 województw 

Ustrój: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym 

 

 

7. Proszę uzupełnić luki słowami i przeczytać na głos całe zdania. 

a) 10 centymetrów (cm) to 100 milimetrów (mm). 

b) Temperatura wrzenia wody to 100 stopni Celsjusza. 

c) Katowice są położone na wysokości 266 metrów nad poziomem morza. 

d) Wczoraj w Katowicach była ulewa. Spadły 2 litry wody na metr kwadratowy. 

e) Obszar lądowy Polski to 311889 kilometrów kwadratowych. 

f) Granice Polski razem wynoszą 3511 kilometrów. 

g) Granica Polski w największej części przebiega górami. To 34,5 procenta. 

h) Popularną nazwą metra sześciennego  jest kubik. Nazwę tę stosuje się zazwyczaj do opisywania objętości 

drewna. 

i) 100 stopni Celsjusza (˚C) to 212 stopni Farenheita. 

 


