Zagadnienia egzaminacyjne dla klasy

5.

JĘZYK POLSKI:
1.
2.
3.
4.

czytanie ze zrozumieniem (pytania do tekstu);
wyjaśnianie prostych związków frazeologicznych;
wskazywanie podmiotu i orzeczenia w zdaniu;
określanie rodzaju podmiotu (szeregowy, zbiorowy, domyślny,
logiczny);
5. wstawianie przecinków do zdania złożonego (oddzielanie zdań
składowych przecinkami);
6. znajomość podstawowego słownictwa związanego z filmem
(reżyser, scenarzysta, adaptacja filmowa itd.) oraz z powieścią
(fabuła, wątek);
7. odmienianie czasowników przez osoby i czasy;
8. rozpoznawanie czasowników dokonanych i niedokonanych;
9. odmiana rzeczowników przez przypadki;
10.
oddzielanie tematu od końcówki w rzeczowniku
odmienionym przez wszystkie przypadki;
11. sporządzanie wykresu zdania prostego (rozbiór zdania),
wskazywanie związku głównego i związków pobocznych;
12.pisanie krótkich tekstów użytkowych (ogłoszenie, zaproszenie,
życzenia);
13.znajomość definicji terminów: „przypowieść”, „legenda”, „mit”,
„baśń”, „bajka”;
14.wyjaśnianie znaczenia związków frazeologicznych zaczerpniętych
z mitologii (np. puszka Pandory, stajnia Augiasza, róg obfitości);
15. dopisywanie wyrazów pokrewnych do podanych wyrazów (np. więź
– wiązać).
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MATEMATYKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zapisywanie liczb cyframi i odczytywanie zapisu cyfrowego;
porządkowanie liczb na osi (liczby ujemne i dodatnie);
liczby przeciwne;
rozpoznawanie figur na płaszczyźnie;
obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu;
działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
własności liczb naturalnych;
zadania tekstowe.

PRZYRODA
1. Na podstawie skali mapy oblicz rzeczywistą odległość z punktu A do
punktu B.
2. Wymień pasy ukształtowania powierzchni Polski. Jakie krainy
geograficzne im odpowiadają.
3. Wymień sąsiadów Polski.
4. Wymień rodzaje jezior. Jak powstaje jezioro przybrzeżne?
5. Na podstawie mapy poziomicowej określ wysokość względną.
6. Korzystając z mapy hipsometrycznej Polski (w skali wystarczającej
1:2 300 000) określ położenie podanych obiektów geograficznych.
7. Wymień piętra tatrzańskie, rozpoznaj jakie to piętro na podstawie
zdjęcia.
8. Jaką rolę pełnia Parki Narodowe? Ile ich jest? Opowiedz
o wybranym Parku Narodowym.
9. Wymień komórki krwi, jakie są ich zadania.
10.
Wymień narządy zmysłów. Gdzie u człowieka znajduje się
narząd równowagi?
11. Dlaczego należy segregować odpady? Po czym można rozpoznać
produkt wykonany z surowców wtórnych
12.Rozpoznaj symbole umieszczone na opakowaniach produktów
szkodliwych i niebezpiecznych.
13.Na opakowaniach jakich produktów znajduje się ten symbol?
14.Na czym polega działanie kompasu? Czy biegun geograficzny ziemi
pokrywa się z biegunem magnetycznym?
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HISTORIA
1. Kiedy miały miejsce wielkie odkrycia geograficzne?
2. Jaki cel miała pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba w latach
1492-93?
3. Wymień żeglarzy oraz ich osiągnięcia z czasów wielkich odkryć
geograficznych (Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci, Vasco da
Gama, Bartłomiej Diaz).
4. Jakie ludy zamieszkiwały tzw. Indie Zachodnie czyli nowo odkryty
kontynent amerykański (Inkowie, Aztekowie, Majowie).
5. Jaka była przyczyna poszukiwań nowego szlaku do Indii.
6. Dzięki czemu dalekie podróże stały się w ogóle możliwe?
7. Od kiedy żeglarze posługiwali się kompasem i busolą?
8. Jaki skutek dla cywilizacji Azteków Majów i Inków miało zetknięcie
z Europejczykami?
9. Co było przyczyną a co skutkiem sprowadzenia w 1226 roku
Krzyżaków do Polski.
10.
Co było przyczyną a co skutkiem zawarcia unii personalnej
w Krewie w 1385 roku.
11. Jakie były dalsze konsekwencje sprowadzenia Krzyżaków do
Polski?
12.Co było przyczyną a co skutkiem Hołdu Pruskiego?
13.Gdzie znajdowała się stolica państwa krzyżackiego?
14.Wymień przedstawicieli renesansu (Mikołaj Rej Jan Gutenberg
Mikołaj Kopernik Leonardo da Vinci). Co obecnie oznacza
określenie człowiek renesansu?
15. Przedstaw typowa renesansową budowlę (Wawel). Do jakiej epoki
nawiązywał styl renesansowy?
16.Co oznaczają terminy: wolna elekcja, sejm walny, pospolite
ruszenie, sejmiki ziemskie, czeladź, gołota, liberum veto, poseł.
17. Kto i jak długo był pierwszym królem elekcyjnym?
18.
Ze śmiercią jakiego władcy zakończyła się dynastia Piastów.
19.Ze śmiercią jakiego władcy zakończyła się dynastia Jagiellonów.
20.
Kiedy zawarto unię w Krewie a kiedy w Lublinie, jakich
państw dotyczyły te umowy.
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21.Z jakimi wydarzeniami wiążą się imiona władców Polski: Jan III
Sobieski, Jan Kazimierz, Władysław Warneńczyk, Stanisław August
Poniatowski.
22.
Podaj ciąg zdarzeń od pierwszego do trzeciego rozbioru Polski
(konfederacja targowicka, konstytucja 3 maja, powstanie
kościuszkowskie).
23.
Co było przyczyną a co skutkiem wybuchu powstania
listopadowego w 1830 roku.
24.
Co było przyczyną a co skutkiem wybuchu powstania
styczniowego w 1863 roku.

INFORMATYKA
1.
2.
3.
4.
5.

Co do jest pamięć operacyjna komputera?
Po czym można rozpoznać rodzaj pliku?
Jakie znasz rozszerzenia plików graficznych i tekstowych?
rodzaj pliku reprezentują rozszerzenia bmp, jpg, gif?
Wymień przydatne narzędzia programu MS Word. Do czego
służy Tezaurus?
6. Do czego służą programy • MS Word • MS Excel • Adobe
Photoshop • MS Paint
7. Co to są i do czego służą emotikony?
8. Co to jest spam i firewall?
9. Jakie znasz klawisze skrótu do wybranych poleceń?
10.
Wymień rodzaje nośników pamięci trwałej i nietrwałej.
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