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PPPooossszzzuuukkkiiiwwwaaannniiieee   ssskkkaaarrrbbbóóówww   
 

Był 20 lipca, słoneczny, ale niezbyt upalny dzie�. Tomek z Jackiem bawili si� 
w opuszczonym ogrodzie. Dookoła bujnie rosły chwasty. Uwag� chłopców 
przyci�gn�ło drzewo rosn�ce samotnie na skraju posiadło�ci. Pobiegli ku niemu. Co� 
błysn�ło w sło�cu. Okazało si�, �e to stare, metalowe pudełko. W �rodku znale�li 
po�ółkł� map� pokryt� ró�norodnymi znakami. Pokazali j� Andrzejowi – starszemu 
bratu Tomka, studentowi archeologii. Jego zdaniem na mapie zaznaczono miejsce 
ukrycia skarbu. Zaproponował zorganizowanie wspólnej wyprawy poszukiwawczej. 

 
Zadanie 1. 
Przytoczony tekst jest fragmentem 
A. ba�ni. B. legendy. C. opowiadania. D. sprawozdania. 

 
Zadanie 2. 
Kiedy Tomek z Jackiem znale�li tajemnicz� puszk�? 
A. Wiosn�. B. Latem. C. Jesieni�. D. Zim�. 
 
Zadanie 3. 
Aby odnale�� skarb, grupa powinna zabra� na wypraw� 
A. kompas i znalezion� map�. 
B. łopat� i znalezione pudełko. 
C. lornetk� i aparat fotograficzny. 
D. ta�m� miernicz� i atlas geograficzny. 
 
Zadanie 4. 
Andrzej studiuje archeologi�, czyli nauk� zajmuj�c� si� badaniem przeszło�ci  
na podstawie 
A. wykopalisk. 
B. ruchu planet. 

C. ukształtowania terenu. 
D. obserwacji zjawisk przyrody. 

 
Zadanie 5. 
Planuj�c wypraw� dzieci postanowiły zapozna� si� z prognoz� pogody na najbli�sze 
dni. Dowiedz� si� o niej czytaj�c:  
A. miesi�cznik przyrodniczy „Aura”. 
B. powie�� pt. „Pogoda dla bogaczy”. 
C. gazet� codzienn� „Sytuacje”. 
D. ksi��k� pt. „Meteorologia”. 
 

Z pomoc� Andrzeja chłopcy rozszyfrowali map�. Ustalili, �e poszukiwania nale�y 
prowadzi� na wyspie poło�onej na Jeziorze Długim. Nad jezioro, odległe o 40 km  
od ich rodzinnego Janowca, postanowili dotrze� rowerami. Pojawił si� jednak 
problem z dopłyni�ciem na wysp�. Tomek zwierzył si� z kłopotu Kasi i Marcie – 
najlepszym kole�ankom. Kasia przypomniała sobie, �e jej dziadek, który mieszka nad 
jeziorem, ma łódk� i na pewno ch�tnie j� po�yczy. Dziewcz�ta z zapałem przył�czyły 
si� do poszukiwa�. 
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Zadanie 6. 
Nad jeziorem mieszka dziadek 
A. Andrzeja. B. Tomka. C. Marty. D. Kasi. 
 
Zadanie 7. 
Ile osób uczestniczyło w wyprawie poszukiwawczej? 
A. Dwie. B. Trzy. C. Cztery. D. Pi��. 
 
Zadanie 8. 
Rowerzysta jest zobowi�zany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Który  
z przedstawionych znaków zabrania poruszania si� rowerem po drodze? 

A.  B.  C.  D.  
 
Zadanie 9. 
Na mapie odległo�� od Janowca do wyspy wynosi 8 cm. Rzeczywista odległo�� 
mi�dzy tymi miejscami to 40 km. Jaka jest skala mapy? 
A. 1 : 5 B. 1 : 5 000 C. 1 : 50 000 D. 1 : 500 000 
 

Szkic trasy z Janowca nad jezioro 

 
 

 
Zadanie 10. 
W jakim kierunku dzieci wyruszyły z Janowca, aby dotrze� nad jezioro? 
A. Północno-wschodnim. 
B. Południowo-wschodnim. 

C. Północno-zachodnim. 
D. Południowo-zachodnim. 
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Zadanie 11. 
W drodze nad jezioro dzieci mijały pomnik. Odczytały na nim napis: „Bohaterom 
powstania styczniowego”. Informacje na temat tego wydarzenia mog� znale�� w 
A. słowniku geograficznym. 
B. słowniku j�zyka polskiego. 

C. szkolnej encyklopedii historii. 
D. szkolnej encyklopedii geografii. 

 
Zadanie 12. 
Pomnik partyzantów znajduje si� 
A. nad Jeziorem Długim. 
B. koło Laskowic. 

C. koło Janowca. 
D. na wyspie. 

 
Zadanie 13. 
Z Janowca do Laskowic jest 20 km. Pokonuj�c t� tras�, rowerzy�ci przeje�d�ali 
10 km w ci�gu ka�dej godziny. Po jakim czasie dotarli do Laskowic?  
A. 1 h B. 2 h C. 1,5 h D. 2,5 h 
 
Zadanie 14. 
Poszukiwacze wyruszyli z domu o godzinie 1005. Dotarli nad jezioro po czterech 
godzinach i trzech kwadransach. Który zegar wskazuje godzin� ich przybycia  
nad jezioro? 
A.  B.  C.  D.  

                                
   I           II    III        IV 

 
Zadanie 15. 
Na którym zegarze wskazówki tworz� k�t ostry? 
A. I B. II C. III D. IV 
 
Zadanie 16. 
Rowerzy�ci dotarli nad jezioro zgrzani, zm�czeni i głodni jak wilki.  
Wyra�enie „głodni jak wilki” jest 
A. epitetem. 
B. przeno�ni�. 

C. porównaniem. 
D. wyrazem d�wi�kona�ladowczym. 
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Zadanie 17. 
Poni�ej przedstawiono ukształtowanie wyspy:  
 

 
 
Na wyspie znajduj� si� 
A. kotlina i wzniesienie. 
B. dwa wzniesienia. 

C. dolina i góra. 
D. dwie kotliny. 

 
Zadanie 18. 
Wykres przedstawia temperatur� powietrza na wyspie, mierzon� cztery razy w ci�gu 
dnia. 
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Odczytaj z wykresu najwy�sz� temperatur� powietrza na wyspie zmierzon� w tym 
dniu.  
A. 15ºC B. 20ºC C. 25ºC D. 30ºC 
 
Zadanie 19. 
Po dwóch godzinach poszukiwa� chłopcy znale�li monety zakopane w ziemi. Jedna 
z nich pochodziła z 1923 roku, czyli wieku 
A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI 
 

Poziomice 
poprowadzone 
s� co 1 metr. 
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Zadanie 20. 
W miejscu znalezienia skarbu, dzieci prowadziły prace 
badawcze. Jakiej długo�ci sznurka potrzebowały, aby ogrodzi� 
teren o wymiarach podanych na rysunku? 
A. 4 m 50 cm 
B. 6 m 50 cm 
C. 5 m 
D. 9 m 
 
Zadanie 21. 
O jakich zasadach bezpiecze�stwa musieli pami�ta� uczestnicy wyprawy płyn�c 
łódk�? Wymie� dwie z nich: 
 
1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

Zadanie 22. 
Napisz do dziadka pro�b� o wypo�yczenie łódki.  
 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 
Zadanie 23. 
Tomek jest młodszy o 8 lat od Andrzeja. Razem maj� 34 lata. Oblicz, ile lat ma 
Tomek. Zapisz obliczenia. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Odp.: .............................................................................................................................. 
 

2 m 

2 m 50 cm 
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Zadanie 24. 
Przed wypraw� dzieci uzbierały 40 zł. Kupiły nast�puj�ce artykuły spo�ywcze: 

� 2 bochenki chleba po 1,20 zł 
� 3 konserwy po 4,40 zł 
� słoik d�emu za 2,85 zł 
� 0,5 kg kiełbasy po 12 zł za 1 kg 

Reszt� pieni�dzy dzieci przeznaczyły na zakup soku w cenie 2 zł za kartonik. Ile 
najwi�cej kartoników tego soku mog� kupi�?  
Zapisz obliczenia. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Odp.: .............................................................................................................................. 
 
Zadanie 25. 
Opowiedz o prawdziwej lub wymy�lonej wyprawie do ciekawego miejsca. 
(Na odpowied� masz jedn� stron� formatu A4.) 
 
 
 
 
 
Przy tworzeniu materiałów wykorzystano arkusz opracowany przez nauczycieli: 
Jolant� Danowska (SP w Drozdowie), 
Alicj� Daszut� (SP w Jeziorku), 
Dorot� D�browsk� (SP nr 4 w Łom�y), 
El�biet� Pawluk (PSP w Wasilkowie), 
Mari� Szupszy�sk� (SP nr 11 w Suwałkach), 
pod kierunkiem pracowników Okr�gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łom�y. 


