
QUIZ 

1. Jak nazywa się rodzeństwo 

urodzone tego samego dnia? 

a) sobowtóry 

b) bliźniacy 

c) pary 

2.  Z czego piecze się chleb? 

a) z ziemniaków 

b) z buraków 

c) z mąki 

3. Co to jest kwadrans? 

a) inaczej; 15 minut 

b) taniec ludowy 

c) stary zegar z kukułką 

 

 QUIZ 

1. Na którym kontynencie żyją 

kangury? 

a) w Afryce 

b) w Ameryce Pd. 

c) w Australi 

2.  Co to jest toga? 

a) strój księdza 

b) strój ministra 

c) strój sędziego 

3. Do czego służy kompas? 

a) wskazuje kierunki 

geograficzne 

b) mierzy wielkość siły 

c) pokazuje godziny 

 QUIZ 

1. Kim był Fryderyk Chopin? 

a) pianistą 

b) poetą 

c) aktorem 

2.  Skąd pochodzi spaghetti? 

a) z Francji 

b) z Hiszpanii 

c) z Włoch 

3. Co to jest ryczka? 

a) fotel 

b) taboret 

c) krzesło 

     

QUIZ 

1. Gdzie mieszkał smok 
wawelski? 

a) w Gdańsku 

b) w Krakowie  

c) w Warszawie 

2.  Co ma „wielkie oczy”? 

a) radość 

b) złość 

c) strach 

3. Które z wymienionych 
zwierząt nie jest ssakiem?  

a) krokodyl 

b) tygrys 

c) słoń 

 

 QUIZ 

1. Jak nazywa się stolica 
Austrii? 

a) Praga 

b) Wilno 

c) Wiedeń 

2.  Z czego robi się papier? 

a) z wełny 

b) z drewna 

c) z liści roślin 

3. Dokończ przysłowie „Gdzie 
kucharek sześć …”  

a) tak nie ma co jeść 

b) tam obfitość jest 

c) tam tłoczno jest 

 QUIZ 

1. Co to jest kątomierz? 

a) przyrząd geometryczny 

do mierzenia kątów 

b) narzędzie budowlane  

c) dawna jednostka 

objętości 

2.  Jak nazywa się najdłuższa 

rzeka Polski? 

a) Odra 

b) Warta 

c) Wisła 

3. Królem zwierząt jest … 

a) szympans 

b) słoń 

c) lew 

     

QUIZ 

1. Do czego służy teleskop? 

a) do robienia zdjęć  

b) do obserwacji nieba i 

przestrzeni kosmicznej 

c) do badania 

organizmów żywych 

2.  Kim był Karol Wojtyła? 

a) wynalazcą 

b) słynnym lekarzem 

c) papieżem  

3. Gdzie powstają książki? 

a) w  drukarni 

b) w księgarni 

c) w bibliotece 

 QUIZ 

1. Co to są androny? 

a) głupstwa 

b) słodycze 

c) owoce figowca 

2.  Które ptak nie umie latać? 

a) sowa 

b) bocian 

c) pingwin 

3. Laureatem literackiej nagrody 
nobla nie był/a: 

a) Wiesława Szymborska 

b) Adam Mickiewicz  

c) Leopold Staff 

 QUIZ 

1. Wynikiem dodawanie jest? 

a) iloczyn 

b) iloraz  

c) suma 

2.  Który owad nazywany jest 
bożą krówką? 

d) mrówka 

e) biedronka 

f) motyl 

3. Do czego służy pięciolinia? 

d) do zapisywania nut 

e) do nauki tabliczki 
mnożenia 

f) jest to szablon do 

rysowania 

 



QUIZ 

1. Kiedy obchodzimy święto 

niepodległości? 

a) 4 lutego 

b) 15 sierpnia 

c) 11 listopada 

2.  Co jest cięższe: kilogram 

żelaza czy kilogram  waty? 

a) ważą tyle samo 

b) żelazo 

c) wata  

3. Gdzie znajdziemy antyki? 

a) w muzeum 

b) w antykwariacie 

c) w cukierni 

 QUIZ 

1. Czy ptaki mają zęby? 

a) tak 

b) nie  

c) zależy jakie gatunki 

2.  Co nie przynosi pecha? 

a) czarny kot 

b) przejście pod drabiną 

c) spotkanie kominiarza 

3. Ile wierzchołków ma 
kwadrat?  

a) cztery 

b) trzy 

c) pięć 

 QUIZ 

1. Miasto słynące z pierników? 

a) Wrocław 

b) Łódź 

c) Toruń 

2.  Polski hymn narodowy to? 

a) Rota 

b) mazurek Dąbrowskiego 

c) O da do radości 

3. Ile miesięcy ma rok? 

a) 12 

b) 24 

c) 52 

     

QUIZ 

1. Ile lat trzeba mieć aby w 
Polsce osiągnąć pełnoletniość? 

a) 21 

b) 20 

c) 18 

2.  Gdzie spotkasz belfra? 

a) w sklepie 

b) w szkole 

c) na komisariacie  

3. Kto jest autorem wiersza 
Lokomotywa?  

a) Julian Tuwim 

b) Jan Brzechwa  

c) Kornel Makuszyński 

 

 QUIZ 

1. Które ze zwierząt nie ma 
uszu? 

a) nietoperz 

b) zając 

c) wieloryb 

2.  Z czego robi się czekoladę? 

a) z melasy 

b) z cukru i roztopionego 

masła 

c) z ziaren kakaowca 

3. Po jakiej stronie jeżdżą w 
Polsce samochody?  

a) po prawej 

b) po lewej 

c) środkiem 

 QUIZ 

1.  Który z braci założył 
państwo polskie? 

a) Lech 

b) Czech  

c) Rus 

2.  Z ilu liter składa się polski 
alfabet? 

a) 28 

b) 30 

c) 32 

3. Co jest symbolem Poznania? 

a) syrenka 

b) koziołki 

c) bociany 

     

QUIZ 

1. Z czego robi się  majonez? 

a) z mleka 

b) z masła i żółtek 

c) ze śmietany i cukru 

2.  Do jakiego morza ma dostęp 
Polska? 

a) Śródziemnego 

b) Bałtyckiego 

c) Czarnego 

3. Zapis CLV oznacza: 

a) 155 

b) 75 

c) 25 

 QUIZ 

1. Co to jest e.mail? 

a) rodzaj oprogramowania 

b) antywirus 

c) poczta elektroniczna 

2.  Dlaczego ciasto rośnie? 

a) bo są w nim drożdże 

b) bo jest w nim cukier 

c) bo jest w nim mąka  

3. Kto leczy choroby serca? 

a) laryngolog 

b) kardiolog 

c) logopeda 

 QUIZ 

1. Jeśli jutro jest wtorek, to co 
było wczoraj? 

a) piątek 

b) sobota 

c) niedziela 

2.  Dokończ przysłowie „kto 
pod kim dołki kopie …” 

a) ma duże problemy 

b) ten sam w nie wpada 

c) zawsze złamie łopatę  

3. Z czego robi się świeczki? 

a) z parafiny 

b) z wosku 

c) z tłuszczów roślinnych 

 


